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SECRETARIA MUNICIPAL DF SAl'lDR PAI.MITAI. • PR

Rua: Esc. Egleci T. G. Campanini 1.250 - Centro. 
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Memorando n° 73/2021 Palmital, 09 de Abril de 2021

Excelentfssimo
Valdenei de Souza
Prefeito Municipal de Palmital

Venho atraves deste solicitar a contrata^ao de empresa especializada em 
services de adequa^ao da sala do Raio-x dentro das normas legais para instala^ao 
do equipamento de Raio- x conforme or^amento em anexo.

Sem mais para o momento coloco-me a disposi9ao para quaisquer 
esclarecimentos adicionais.

Cheila P^cheka Ribeiro de Jesus 

Secretaria Municipal de Saude
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Orgao: Ministerio da Saude/Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria/Diretoria Colegiada

RESOLUgAO - RDC N° 330, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

A Diretoria Colegiada da Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria, no uso das atribuigoes que 
Ihe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7°, III e IV, da Lei n° 9.782, de 26 de Janeiro de 1999, e ao art. 53, V, 
§§ 1° e 3° do Regimento Interne aprovado pela Resolugao da Diretoria Colegiada - RDC n# 255, de 10 de 
dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolugao da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em 
reuniao realizada em 17 de dezembro de 2019, e eu, Diretor-Presidente, determine a sua publicagao.

CAPITULO I

DAS DISPOSIQOES INICIAIS

SegaoI

Do Objetivo e da Abrangencia

Art. 1° Esta Resolugao tern como objetivos:

I - estabelecer os requisites sanitarios para a organizagao e o funcionamento de servigos de 
radiologia diagnostica ou intervencionista; e

II - regulamentar o controle das exposigoes medicas, ocupacionais e do publico decorrentes do 
uso de tecnologias radiologicas diagnosticas ou intervencionistas.

Art. 2° Esta Resolugao aplica-se a todas as pessoas juridicas ou fisicas, de direito privado ou 
publico, civis ou militares, envolvidas com:

I - prestagao de servigos de radiologia diagnostica ou intervencionista:

II - fabricagao e comercializagao de equipamentos para utilizagao em radiologia diagnostica ou 
intervencionista, bem como seus componentes e acessorios; e

III - utilizagao de radiagoes em atividades de pesquisa e de ensino em saude humana.

Paragrafo unico. Os servigos de radiologia veterinaria diagnostica ou intervencionista devem 
atender ao disposto nesta Resolugao, no tocante a protegao dos trabalhadores e de individuos do publico.

Segao II

Das Definigoes

Art. 3° Para efeitos desta Resolugao, sao adotadas as seguintes definigoes:

I - atengao primaria: estrategia de organizagao da atengao a saude voltada para responder de 
forma regionalizada, continua e sistematizada a maior parte das necessidades de saude de uma 
populagao, integrand© agoes preventivas e curativas, bem como a atengao a individuos e comunidades;

II - atengao secundaria: formada pelos servigos especializados em nivel ambulatorial e 
hospitalar, com densidade tecnologica intermediaria entre a atengao primaria e a terciaria, historicamente 
interpretada como procedimentos de media complexidade. Esse nivel compreende servigos medicos 
especializados, de apoio diagnostico e terapeutico, bem como atendimento de urgencia e emergencia;

III - atengao terciaria: conjunto de terapias e procedimentos de elevada especializagao. Organiza 
procedimentos que envolvem alta tecnologia e/ou alto custo, como, por exemplo, oncologia, cardiologia, 
transplantes, traumato-ortopedia e neurocirurgia. Entre os procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade estao a radioterapia, a ressonancia magnetica e a medicina nuclear, por exemplo:

IV - levantamento radiometrico: avaliagao dos niveis de radiagao nas areas de uma instalagao. 
Os resultados devem ser expresses para as condigoes de carga de trabalho maxima semanal. Tambem 
chamada de monitoragao de area:



Ill - Programa de Protegao RadioLogica, quando o servigo utilizar radiagoes ionizantes para fins 
diagnosticos ou intervencionistas.

SubsegaoI

Dos requisites especificos de infraestrutura

Art. 6° O Projeto Basico de Arquitetura a ser apresentado a vigilancia sanitaria deve incLuir, alem 
do exigido nas demais normativas aplicaveis:

I - relagao dos equipamentos, componentes e acessorios previstos para as instalagoes;

II - planta baixa e cortes relevantes, apresentando:

a) leiaute das saLas de exames e procedimentos;

b) leiaute das salas de controle;

c) posicionamento dos equipamentos;

d) painel de controle;

e) visores ou sistema de visualizagao da sala do equipamento;
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f) limites de deslocamento do tubo de raios X, no caso de instalagoes que se utilizam deste tipo
de equipamento;

g) janelas; e

h) mesas e mobiliario relevante.

Ill - descrigao dos dispositivos de seguranga a serem utilizados na estrutura fisica, de modo a 
atender ao gerenciamento dos riscos inerentes a cada modalidade assistencial.

Art. 7° Para o caso de instalagoes que utilizam equipamentos de radiologia emissores de 
radiagoes eletromagneticas ionizantes ou nao ionizantes para fins diagnosticos ou intervencionistas, deve 
ser apresentado o projeto de blindagem elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, 
aprovado e assinado pelo responsavel legal, conforme disposto nesta Resolugao, nas demais normativas 
aplicaveis e nas recomendagoes dos fabricantes.

Art. 8° A aprovagao do projeto de blindagem deve preceder a analise dos demais itens previstos 
em outras normativas aplicaveis.

Paragrafo unico. Ficam dispensados da aprovagao de que trata o caput deste artigo os servigos 
de radiologia que disponham apenas de equipamentos moveis, servigos de densitometria ossea, servigos 
de ultrassonografia e consultorios isolados de odontologia que disponham apenas de equipamento de 
radiografia intraoral.

Art. 9° A iluminagao da sala de interpretagao e laudos deve ser planejada de modo a nao 
prejudicar a avaliagao da imagem.

Art. 10. Qualquer modificagao nas instalagoes, no tipo de equipamento ou a inclusao de novo 
equipamento de radiologia diagnostica ou intervencionista deve ser aprovada pela autoridade sanitaria 
competente antes da efetivagao da(s) modificagao(oes).

Art. 11. A modificagao de qualquer parametro utilizado para os projetos de blindagem do servigo 
deve ser informada a autoridade sanitaria competente antes da sua efetivagao.

Subsegao II

Da gestao de pessoal e do Programa de Educagao Permanente

Art. 12. O servigo de saude de que trata esta Resolugao deve possuir equipe multiprofissional 
dimensionada de acordo com seu perfil de demanda, e em conformidade com o estabelecido nas demais 
normativas aplicaveis.

Art. 13. O responsavel legal deve designar formalmente 1 (um) profissional Legalmente habilitado 
para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiologicos de cada setor de radiologia diagnostica 
ou intervencionista do servigo de saude, doravante denominado responsavel tecnico.



I - Projeto Basico de Arquitetura e memorial descritivo aprovados pela vigilancia san't^j^)QQQ5

II - relagao e registros de todos os procedimentos radiologicos realizados, normas, rotinas, 
protocolos, procedimentos operacionais;

III - inventario dos produtos sujeitos a regime de vigilancia sanitaria e de protegao radiologica, 
com comprovagao de regularizagao junto a Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), quando 
couber;

IV - relagao nominal de toda a equipe, suas atribuigoes, qualificagoes e cargas horarias; e

V - assentamentos que evidenciem a execugao dos Programas de Educagao Permanente, de 
Garantia da Qualidade e de Protegao Radiologica.

SubsegaoIV

Dos requisites para desativagao de servigos ou equipamentos

Art. 18. A desativagao de servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve ser 
previamente comunicada a autoridade sanitaria competente informando o destine e a guarda dos 
arquivos, equipamentos e assentamentos, inclusive dos historicos ocupacionais, conforme especificado 
nesta Resolugao e nas demais normativas aplicaveis.

Art. 19. A desativagao de equipamento de radiologia diagnostica ou intervencionista deve ser 
formalmente comunicada a autoridade sanitaria competente, por escrito, com solicitagao de baixa de 
responsabilidade e informagao sobre seu destino.

Art. 20. Caso o servigo opte por descartar equipamento que produza radiagao ionizante, as 
seguintes providencias deverao ser adotadas, sem prejuizo dos requisites das demais normativas 
aplicaveis:

I - o equipamento deve ser completamente desabilitado, de forma a tornar impossivel a 
produgao de radiagao ionizante:

II - todos os simbolos indicadores de radiagao ionizante devem ser removidos; e

III - antes do descarte do equipamento, a autoridade sanitaria competente deve ser 
formalmente comunicada, por escrito.

Segao II

Das atribuigoes e responsabilidades

Art. 21. O responsavel legal do servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista e o principal 
responsavel pela aplicagao desta Resolugao.

Art. 22. O responsavel legal do servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve:

I - garantir a seguranga, a qualidade dos processos e a protegao dos pacientes, da equipe e do 
publico em geral, devendo assegurar os recursos materiais e humanos e a implementagao das medidas 
necessarias para garantir o cumprimento dos requisites desta Resolugao e das demais normativas 
aplicaveis:

II - designer formalmente 1 (um) responsavel tecnico, conforme o disposto no Art. 13 desta
Resolugao:

III - quando o servigo utilizar radiagao ionizante para fins diagnosticos ou intervencionistas, 
designar formalmente 1 (um) supervisor de protegao radiologica, conforme o disposto no Art. 14 desta 
Resolugao:

IV - estabelecer e assegurar que sejam entendidas as fungoes e responsabilidades de cada 
profissional, assim como linhas Claras de autoridade para tomada de decisao no ambito do servigo:

V - garantir os recursos necessaries para a execugao do Programa de Educagao Permanente de 
toda a equipe, coordena-lo e garantir a sua implementagao, conforme estabelecido nesta Resolugao e nas 
demais normativas aplicaveis:



Art. 26. O servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve garantir que os ^/s r*
sujeitos a regime de vigilancia sanitaria sejam utilizados excLusivamente para os fins a que se destinaMv U U U D

Art. 27. O servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve realizar o gerenciamento de 
suas tecnologias de forma a atender as necessidades do servigo, mantendo as condigoes de selegao, 
aquisigao, transporte, recebimento, armazenamento, distribuigao, instalagao, funcionamento ou uso, 
descarte e rastreabilidade, conforme estabelecido nesta Resolugao e nas demais normativas aplicaveis.

Art. 28. O servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve estabelecer e implementar 
padroes de qualidade de imagem, garantir a sua manutengao, e assegurar que os equipamentos sejam 
operados apenas dentro das condigoes de uso estabelecidas nesta Resolugao, nas demais normativas 
aplicaveis, e nas especificagoes dos fabricantes.

Paragrafo unico. Para fins de garantia da qualidade e da seguranga nos sistemas, o servigo de 
radiologia diagnostica ou intervencionista deve realizar testes de aceitagao e constancia, alem de 
manutengoes preventivas e corretivas, conforme estabelecido nas demais normativas aplicaveis, e manter 
os relatorios e laudos arquivados no servigo.

Art. 29. Os testes de aceitagao e constancia previstos nas demais normativas aplicaveis e nas 
instrugoes de uso dos fabricantes devem ser executados conforme protocolos nacionais oficiais ou 
internacionais dos quais o Brasil seja signatario.

Art. 30. Os instrumentos utilizados na avaliagao dos equipamentos e das instalagoes devem 
estar calibrados em laboratorios credenciados pelos orgaos competentes, rastreaveis ate a rede nacional 
oficial ou internacional de metrologia, conforme a periodicidade recomendada pelos fabricantes.

Paragrafo unico. Na ausencia de recomendagao do fabricante do instrumento quanto a 
periodicidade de calibragao do equipamento, essa deve ser realizada conforme o estabelecido pelo 
Institute Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Art. 31. Sempre que for realizado qualquer ajuste ou alteragao das condigoes fisicas originais do 
equipamento de radiologia diagnostica ou intervencionista, o servigo de radiologia diagnostica ou 
intervencionista deve realizar os testes correspondentes aos parametros modificados e os demais 
parametros que podem ser afetados por essas modificagoes, e manter os relatorios e laudos arquivados 
no servigo.

Art. 32. Os equipamentos com tecnologias hibridas devem atender aos requisites especificos de 
cada tecnologia, conforme estabelecido nas demais normativas aplicaveis e nas instrugoes de uso dos 
fabricantes.

Art. 33. Caso os parametros de funcionamento dos equipamentos estejam nos niveis de 
restrigao estabelecidos nesta Resolugao e nas demais normativas aplicaveis, o responsavel legal devera:

I - suspender imediatamente a utilizagao do equipamento ou permitir o funcionamento 
temporario apenas para atendimentos de urgencia ou emergencia, mediante parecer do responsavel 
tecnico e do supervisor de protegao radiologica, quando couber; e

II - adotar imediatamente agoes necessarias a adequagao dos equipamentos, procedimentos ou 
ambientes, registrando as metas e prazos estabelecidos, bem como as agoes realizadas para solucionar os 
problemas e evitar que os mesmos se repitam.

Subsegao II

Do gerenciamento dos processes de trabalho

Art. 34. Os procedimentos de radiologia diagnostica ou intervencionista devem ser realizados 
por profissionais legalmente habilitados para tais atividades.

Art. 35. Nenhum procedimento radiologico pode ser realizado, a menos que solicitado por 
profissional legalmente habilitado.

Paragrafo unico. Os procedimentos radiologicos a que os pacientes serao submetidos devem 
ser os minimos necessaries para atingir o objetivo pretendido e devem ser consideradas informagoes 
previas capazes de evitar procedimentos adicionais desnecessarios.



III - investigagao documentada que determine as causas das possiveis falhas de equipaQQiJjQQ^ 
erros humanos identificados ou descumprimento das normas em vigor, suas consequencias e as agoes 
preventivas e corretivas necessarias;

IV - execugao das agoes preventivas e corretivas identificadas durante as investigagoes; e

V - notificagoes a autoridade sanitaria competente das situagoes previstas nas normativas
aplicaveis.

Segao IV

Do Programa de Protegao Radiologica

Art. 42. O servigo de saude que utiliza radiagoes ionizantes para fins diagnosticos ou 
intervencionistas deve implementar Programa de Protegao Radiologica que contemple, no minimo, 
medidas de prevengao, de controle e de vigilancia e monitoramento, para garantir a seguranga e a 
qualidade dos procedimentos radiologicos.

SubsegaoI

Dos principios gerais da protegao radiologica

Art. 43. Todos os procedimentos realizados em servigos de radiologia diagnostica ou 
intervencionista devem observar os principios da justificagao, da otimizagao, da limitagao da dose e da 
prevengao de acidentes, de modo a garantir que a exposigao do paciente aos riscos inerentes de cada 
tecnologia seja a minima necessaria para garantir a seguranga do paciente e a qualidade esperada das 
imagens e procedimentos.

Art. 44. As exposigoes medicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor minimo necessario a 
obtengao do objetivo radiologico, bem como ser compativeis com os padroes aceitaveis de qualidade de 
imagem, devendo-se considerar, no process© de otimizagao de exposigoes medicas:

I - a selegao adequada de tecnicas, equipamentos e acessorios:

II - os processes de trabalho:

III - a garantia da qualidade:

IV - os m'veis de referenda de diagnostico para pacientes adultos e pediatricos; e

V - as restrigoes de dose para individuo que colabore conscientemente, de livre vontade e fora 
do contexto de sua atividade profissional, no apoio e conforto de um paciente, durante a realizagao do 
procedimento radiologico.

Art. 45. As exposigoes ocupacionais normais de cada individuo, decorrentes de todas as suas 
praticas, devem ser controladas de modo que nao excedam os limites de dose estabelecidos pela 
Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Art. 46. Para mulheres gravidas, devem ser observados os seguintes requisites adicionais, com 
vistas a proteger o embriao ou feto:

I - a gravidez deve ser notificada ao responsavel legal pelo servigo, ou ao profissional 
formalmente designado por ele, tao logo seja constatada: e

II - as condigoes de trabalho devem ser revistas para atender a esta Resolugao e as demais 
normativas aplicaveis.

Art. 47. Menores de 18 (dezoito) anos nao podem trabalhar com raios X diagnosticos ou
intervencionistas.

Art. 48. As exposigoes normais de indivfduos do publico, decorrentes de todas as praticas, 
devem ser restringidas de modo que nao excedam os limites de dose para individuos do publico 
estabelecidos pela Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Art. 49. Os m'veis de equivalente de dose ambiental adotados como restrigao de dose para o 
planejamento de barreiras fisicas de uma instalagao e a verificagao de adequagao dos m'veis de radiagao 
em levantamentos radiometricos sao os estabelecidos pela Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Subsegao II



de sisQlQiOOQSII - possuir sistema de reserva ou sistema aLternativo para falha eLetronica, no caso 
de observagao eletronico; e

III - estar posicionada de modo que, durante as exposigoes, nenhum indivi'duo possa adentrar a 
sala sem ser notado pelo operador.

Paragrafo unico. A exigencia de cabine de comando para o equipamento de radiologia 
odontoLogica intraoral pode ser dispensada, desde que a equipe possa manter-se a, no mi'nimo, 2 (dois) 
metros do cabegote e do paciente, ou que o levantamento radiometrico comprove a adequagao dos m'veis 
de exposigao aos limites toleraveis estabelecidos nesta Resolugao.

Subsegao III

Das medidas de controle em protegao radiologica

Art. 55. As medidas de controle em protegao radiologica devem contemplar:

I - implementagao do Programa de Garantia da Qualidade. conforme estabelecido nesta 
Resolugao, nas demais normativas aplicaveis e nas instrugoes de uso dos fabricantes;

II - implementagao de normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais e equipamentos 
que permitam a utilizagao das radiagoes ionizantes com qualidade e seguranga; e

III - uso dos equipamentos de protegao individuais e coletivos.

Art. 56. A presenga de acompanhante durante os procedimentos radiologicos somente e 
permitida quando sua participagao for imprescindivel para center, confortar ou ajudar pacientes.

§ 1° Esta atividade deve ser exercida apenas em carater voluntario e fora do contexto da 
atividade profissional do acompanhante.

§ 2° E proibido a um mesmo indivi'duo desempenhar de forma regular a atividade a que se 
refere o caput deste artigo.

§ 3° E proibido a gestantes e menores de 18 (dezoito) anos desempenhar a atividade a que se 
refere o caput deste artigo.

§ 4° O servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve dispor de meios adequados de 
imobilizagao mecanica para pacientes que demandem esse recurso.

Art. 57. Durante as exposigoes, e obrigatoria ao acompanhante a utilizagao de equipamento de 
protegao individual compativel com o tipo de procedimento radiologico, com a energia da radiagao, e com 
atenuagao maior ou igual a 0,25 mm (vinte e cinco centesimos de milimetro) equivalente de chumbo.

Paragrafo unico. 0 conceito de limite de dose nao se aplica a acompanhantes, embora as 
exposigoes a que forem submetidos durante o procedimento devam ser otimizadas, de modo que nao 
excedam o estabelecido pela Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Art. 58. A quantidade de equipamentos de protegao individual disponivel deve ser suficiente 
para prover protegao adequada a todos os profissionais e eventuais acompanhantes, quando do uso 
simultaneo de todas as salas de procedimentos radiologicos.

Art. 59. Todos os profissionais necessaries ao funcionamento da sala devem:

I - posicionar-se de tal forma que nenhuma parte do corpo, incluindo extremidades, quando 
possivel, seja atingida pelo feixe primario de radiagao ionizante sem estar protegida por, no mi'nimo, 0,5 
mm (cinco decimos de milimetro) equivalente de chumbo: e

II - proteger-se da radiagao ionizante espalhada, por meio de equipamentos de protegao 
individual e coletiva com atenuagao compativel com a energia da radiagao, nao inferior a 0,25 mm (vinte e 
cinco centesimos de milimetro) equivalente de chumbo.

Art. 60. A realizagao de procedimentos radiologicos com equipamentos moveis em leitos 
hospitalares ou ambientes coletivos de internagao, tais como unidades de terapia intensiva e bergarios, 
somente sera permitida quando for inexequivel ou clinicamente inaceitavel transferir o paciente para 
instalagao com equipamento fixo.

Paragrafo unico. No caso de que trata o caput deste artigo, devem-se adotar as seguintes
medidas:
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Paragrafo unico. A obrigatoriedade do uso de dosimetro individual e dispensada para o 

consultorio odontologico isolado que possua apenas 1 (um) equipamento de raios X intraoral, com carga 
de trabalho maxima estimada em ate 4 mA.min/semana.

Art. 66. O dosimetro individual de que trata o Art. 65 devem observar o disposto abaixo:

I - o dosimetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instrugoes de uso do 
fabricante e no Programa de Protegao Radiologica;

II - o dosimetro deve ser trocado mensalmente;

III - cada dosimetro sera utilizado por um unico usuario, exclusivamente no servigo de saude ou 
setor para o qual foi adquirido; e

IV - quando nao estiver em uso, o dosimetro individual deve ser mantido junto ao dosimetro 
padrao em local seguro da area livre, em conformidade com as instrugoes de uso do fabricante, sob a 
responsabilidade do responsavel legal, ou do professional formalmente designado por ele.

Art. 67. O nivel de registro para monitoragao mensal do individuo ocupacionalmente exposto e o 
estabelecido pela Comissao Nacional de Energia Nuclear.

Art. 68. Se houver suspeita de exposigao acidental, o dosimetro individual deve ser enviado ao 
servigo de monitoragao individual para leitura em carater de urgencia.

Art. 69. O responsavel legal do servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista deve 
providenciar investigagao dos casos de doses que atingirem ou excederem os niveis de investigagao 
estabelecidos pela Comissao Nacional de Energia Nuclear, ou quando notificado para tanto pela 
autoridade sanitaria competente.

§ 1° Os resultados da investigagao devem ser assentados e comunicados a autoridade sanitaria 
competente, nos casos de doses efetivas mensais superiores a 20 mSv (vinte milisieverts).

§ 2° Quando os valores mensais relatados de dose efetiva forem superiores a 100 mSv (cem 
milisieverts), o responsavel legal deve providenciar avaliagao clinica e a realizagao de exames 
complementares, incluindo dosimetria citogenetica, a criterio medico, dos usuarios afetados.

CAPITULO III

DOS SERVigOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES

SegaoI

Da telerradiologia e do comando remoto de equipamentos

Art. 70. Os criterios primaries para opgao por procedimento telerradiologico devem ser o 
beneficio e a seguranga do paciente.

Paragrafo unico. Estes criterios nao devem ser subordinados somente a razoes economicas ou 
conveniencia para o servigo.

Art. 71. O servigo de telerradiologia e o servigo de radiologia diagnostica ou intervencionista que 
realiza procedimentos radiologicos por meio de comando remoto de equipamentos devem:

I - dispor de infraestrutura tecnologica apropriada ao armazenamento. manuseio, transmissao, 
confidencialidade e privacidade dos dados:

II - garantir a etica, qualidade, seguranga e eficacia do process© radiologico:

III - prover acesso a estudos e relatorios anteriores, alem de informagoes clinicas adicionais 
necessarias para o procedimento radiologico:

IV - assegurar os direitos do paciente a informagao e termo de consentimento assinado para a 
transmissao dos dados: e

V - garantir as caractensticas tecnicas e compatibilidade das estagoes remotas de trabalho, 
alem de manter documentos comprobatorios do cumprimento dos requisites dispostos nesta Resolugao e 
nas demais normativas aplicaveis a essas estagoes.
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VI - realizem verificagao apos qualquer intervengao ou reparo em um equipamento de 

radiologia diagnostica ou intervencionista, e certifiquem formalmente a restituigao para as condigoes de 
operagao antes da queixa; e

VII - arquivem, pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos, copias dos certificados emitidos, dos 
testes de aceitagao dos equipamentos, registros dos servigos de assistencia tecnica, bem como os 
respectivos certificados de destruigao de equipamentos, quando houver.

CAPITULO IV

DAS PROIBigOES E RESTRigOES

Art. 78. Nenhum individuo pode administrar, intencionalmente, radiagoes ionizantes em seres 
humanos ou operar equipamentos de radiologia, a menos que seja legalmente habilitado para o exercicio 
dessas atividades, ou esteja em treinamento sob supervisao direta de profissional legalmente habilitado.

Art. 79. Fica proibida toda exposigao que nao possa ser justificada, incluindo:

I - exposigao deliberada de seres humanos aos raios X, com o objetivo unico de demonstragao, 
treinamento ou outros fins que contrariem o principio da justificagao;

II - exames radiologicos para fins empregaticios ou periciais, exceto quando as informagoes a 
serem obtidas possam ser uteis a saude do individuo examinado ou para melhorar o estado de saude da 
populagao;

III - exames radiologicos para rastreamento em massa de grupos populacionais, exceto quando 
o Ministerio da Saude julgar que as vantagens esperadas para os individuos examinados e para a 
populagao sao suficientes para compensar o custo economico e social, incluindo o detrimento radiologico 
(deve-se levar em conta, nestes cases, o potencial de detecgao das doengas implicadas e a probabilidade 
de tratamento efetivo dos casos detectados);

IV - exames de rotina de torax, para fins de internagao hospitalar, exceto quando houver 
justificativa no contexto clinico, considerando-se possiveis metodos alternatives; e

V - realizagao de procedimentos radiologicos em domicilio, exceto quando for inexequivel ou 
clinicamente inaceitavel remover o paciente a um servigo de saude.

Art. 80. E proibida a utilizagao dos seguintes equipamentos e materials nos servigos de 
radiologia diagnostica ou intervencionista;

I - cassetes sem tela intensificadora; e

II - equipamentos de abreugrafia.

Art. 81. Ficam proibidas:

I - a realizagao simultanea de procedimentos radiologicos em equipamentos distintos, em uma
mesma sala;

II - o uso de sistema de acionamento de disparo com retardo que impossibilite a interrupgao da 
exposigao a qualquer momento;

III - segurar os dispositivos de registro de imagem com as maos durante a exposigao, exceto nas 
tecnicas necessarias em radiologia odontologica intraoral;

IV - a utilizagao de equipamento de radiologia diagnostica ou intervencionista movel como fixo, 
exceto em condigoes temporarias para atendimentos de urgencia ou emergencia, mediante parecer do 
responsavel tecnico; e

V - a utilizagao de equipamentos de radiologia diagnostica ou intervencionista com tubo 
alimentado por gerador de alta tensao autorretificado ou com retificagao de meia onda, exceto 
equipamentos de radiologia odontologica intraoral.

Art. 82. Fica proibido o processamento manual de filmes radiograficos, exceto em radiologia 
odontologica intraoral ou em condigoes temporarias para atendimentos de urgencia ou emergencia, 
mediante parecer do responsavel tecnico.
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Orgamento 133126/03/2021

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
JOAO MATOS DE ALMEIDA, 26 - MAUA - Colombo - PR - CEP: 
83413-676

(41) 3356-9616

NUC^O comercial2@nucleo.com

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 09.687.921/0001-49 IE: 9044563220

MUNICfPIO DE PALMITAL / PR
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Validade da proposta 
05/04/2021

Previsao de entrega
Barita: 05 dias uteis / 
Portas e Visores: 25 
dias uteis / + Frete

MOISES LUPION, 1001 - CENTRO - Palmital - PR - CEP: 85270-000

Valor unitSrio SubtotalQt. Produto/Servigo Detalhe do item

Composto homogeneo, com formulagao 
exclusiva, especial para protegao radiologica, 
com certificado emitido pelo IPEN. Fornecida em 
embalagens de 25kg, pronta para uso.

34,50 2.311,5067 M0070001 - ARGAMASSA 
BARITADA

6.720,43 6.720,431 M5FS1018 - PORTA RAD. FOLHA 
SIMPLES 100 X 210 X 1,8

Caixilho: ? (sob medida)
Abertura: direita (confirmar)
Angulo: de abrir (confirmar)
Portas fabricadas com madeira nobre de 
Jequitiba, interior macigo com sarrafos 
aparelhados, colados entre si, com 
encabegamento reforgado em todo o penmetro, 
com vistas com 05cm, com caixilho sob medida. 
Revestidas com manta de chumbo de primeira 
laminagao 99,9% de pureza. Com acabamento 
em madeira, sem pintura. Inclui todas as 
ferragens necessarias. Altura padrao 2.10m. 
Oferecemos garantia de 05 anos.

1.652,88Ideal para parede de comando. Sao varias 
camadas de vidros com espessuras diferentes, 
com camada de resina entre eles para evitar 
entrada de ar e concentragao de mofo. 
Tornando-se uma pega monolitica e com 
visibilidade melhor. Enviada com esquadria de 
alummio. Possuimos certificado e oferecemos 
garantia de 05 anos no produto.

1.652,88M0030018 - VISOR RAD. 
MULTICRISTAL 60mm 50x30cm

1

60 - ELABORACAO DE MEMORIAL CALCULO DE BLINDAGEM / MEMORIAL 
DESCRITIVO DE BLINDAGEM PARA DESCRITIVO DE BLINDAGEM / CALCULO DE 
SALA COM EMISSAO DE RADIAQAO RADIOPROTEQAO / PROJETO DE BLINDAGEM /

PROJETO DE RADIOPROTECAO:
Equipamento:
Calculo de blindagem, elaborado por urn Fisico 
Medico, para salas que utilizam radiagao 
ionizante. Atende as exigencias da Portaria 
453/98, RDC 330/2019 e outras eventuais 
normas regionais. Nao contempla os materiais ou 
a instalagao das barreiras. Validade 
indeterminada (consultar setor comercial os 
casos de necessidade).

1.150,00 1.150,001

Pdgina 1 de 2Continua na proxima pagina...

mailto:comercial2@nucleo.com


000012
Orgamento 133126/03/2021

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
JO AO MATOS DE ALMEIDA, 26 - MAUA - Colombo - PR - CEP: 
83413-676

(41) 3356-9616

NUCjjp comercial2@nucleo.com

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 09.687.921/0001-49 IE: 9044563220

Valor unitarioQt. Produto/Servl^o SubtotalDetalhe do item

S0020005 - RADIOMETRIA RAIO-X LEVANTAMENTO RADIOMETRICO /
RADIOMETRIA / TESTE DE FUGA DE CABECOTE: 
Equipamento:
Este procedimento visa verificar os valores de 
dose nas areas adjacentes aos equipamentos de 
raio-x fixo. Validade de 04 anos.
*lncluso deslocamento*

1 1.657,00 1.657,00

13.491,81Total

Valor liquido 13.491,81

Forma de pagamento:
Empenho: 30 dias apos emissao da NF

Observances:
COMPRADOR:
E-MAIL:
TELEFONE:
**IMPORTANTE: E NECESSARIO QUE O CLIENTE DISPONIBILIZE NO MOMENTO DA ENTREGA PESSOAL PARA DESCARREGAR A
MERCADORIA - NOSSOS PRODUTOS SAO PESADOS E FRAGEIS - A ENTREGA E TERCEIRIZADA E ARENAS EM ANDAR TERREO**
PAGADOR DO FRETE: CIF
TRANSPORTADORA: Meneguin
PRAZO: 04 dias uteis
'~OTAgAO: 23666

LOR: R$ 720,00 (porta)
VOLUMES: 02 
PESO TOTAL: 1.803Kg
MEDIDAS: 01 palet 1.00x1.00x1.20x1.675Kg + 01 caixa 1.10x2.20x0.70x128Kg 
END. DE ENTREGA: (se diferente do cadastre)
VENDEDOR: Elys

P3gina 2 de 2

mailto:comercial2@nucleo.com
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Curitiba, 26/03/2021.Orgamento: 53/2021 

MUNICIPIO DE PALMITAL- PR

SERVigOS OFERTADOS

VISOR -SALA RAIO-X
VALOR UNITARIOQUANTIDADE

R$ 2.100,001

0.50X0.30X1,2 chumbo
PORTA - SALA RAIO-X

VALOR UNITARIOQUANTIDADE

R$ 7.700,001

1.00 X 2.10 X 1,8 chumbo
BARITA - SALA RAIO-X

VALOR UNITARIOQUANTIDADE

R$ 39,8567

LAUDO RADIOMETRICO - SALA RAIO-X
VALOR UNITARIOQUANTIDADE

R$ 1.900,001

LAUDO BLINDAGEM - SALA RAIO-X
VALOR UNITARIOQUANTIDADE

R$ 1.400,001

R$ 15.769,95PROPOSTA FINAL - TOTAL

Felipe de Moura Kiiper 
Fi'sico Medico* VALIDADE DE 30 DIAS

* PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS UTEIS
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Curitiba. 11 de dezembro de 2020.

Felipe de Moura Kiiper 
Fisico Medico
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Curitiba. 26 de Marco de 2021.

ORQAMENTO - 6038

AO MUNICIPIO DE PALMITAL

REFERENCIA SERVIQOS E MATERIAIS - RADIOPROTEQAO
- RAIO-X FIXO CONVENCIONAL

Prezados Senhores, atendendo a sua solicitagao encaminhamos a cota?ao abaixo:

* CALCULO DE BLINDAGEM:
RAIO-X FIXO CONVENCIONAL - Gusto unitario: R$1.240,00-TOTAL: R$1.240,00

*LEVANTAMENTO RADIOMETRICO:
RAIO-X FIXO CONVENCIONAL - Gusto unitario: R$1.780,00 - TOTAL: R$1.780,00

‘ARGAMASSA BARITADA:
38m2 - Saco - Gusto unitario: R$36,90 - TOTAL: R$2.472,30

‘PORTA RADIOLOGICA:
1.00 x 2.10 x 1,8mmPb - Gusto unitario: R$6.530,00 - TOTAL: R$7.200,00 

‘VISOR RADIOLOGICO:
0.50 x 0.30 x 1,2mmPb - Gusto unitario: R$1.900,00 - TOTAL: R$1.900,00

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA: R$14.592,30 (quatorze mil quinhentos e noventae dois 
reais e trinta centavos) _______________________________________

Condigoes de pagamento: DEPCSITO 
Proposta valida: 60 DIAS

Prazo para entrega: 30 dias uteis

i/
SILVELY DO kOCIO TAVARESDE OLIVERIA

A.F.O. PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 
04.722.339/0001-62 - Curitiba - Parang 

41- 3319,6^1 / 9682-8952

V



000016Municipio de Palmital
Solicitagao 131/2021

PaginalEquiplano

•*-C'SolicitaQ§o

Nurrero Quantidade de itensErritidoem

15/04/2021
N° sdidtanteTipo

11Contratagao de Servigo131
Processo Gerado

Nurwro
Solicitante

Cddgo
464-2 CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS
Local ----------------------------------------------------------------------------------------
Cddgo Nome

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude

None
0/2021

42
6rg3o Pagamento--------------------------

Forrm

MEDIANTE NOTA FISCAL
None

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE
Entrega

PrazoLocal

PA LMrTA L- PA RA NA ; -.e l30 Dias

DescrigSo:
CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS E MATERAIS ESPECfFICOS PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA 3 
INSTALAgAO DE APARELHO DE RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CALCULO DE RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.
Lots

001 Lote 001
Unitirio

13.490,00

Valor

13.490,00
Unidade Quantidade

1,00
C6dlgo Nome

032304 CONTRATAgAO EMPRESA ESP. EM ADEQUAgAO NAS NORMAS LEGAIS SALA DE RAIO X UND 
CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS E MATERAIS ESPEClFICOS 
PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE RAIO X COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE 
RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019

08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
002 Fundo Municipal de Saude 

10.301.1001-2086 Atividades do Fundo Municipal de Saude 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 

00303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Do Exerclcio

03920
13.490,001,00

TOTAL 13.490,00

13.490.CCf

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

13.490,00
13.490,00

08.002.10.301.1001.2086 
Cod 03920 Fonte 00303 G.Fonte E

! 5

. yy

28/04/2021 13:49:40Emitidopor: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na sersao: 5527 c
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Municipio de Palmital

Solicitagao 131/2021
■t

,7

ir

PdgiriaiEquiplano

Solicitagao

Nurrero
■ i

Quantidadedeitens . .1ErritidoemTipo N° sdicitante

115/04/20211131 Contratagao de Servigo
Process© Gerado

Nurrero

Solicitante
Cddgo
464-2 CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS

Noire

0/2021
Local
Cddgo None

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude42
6rg§o Pagamento--------------------------

Forma

MEDIANTE NOTA FISCAL
None

15 SECRETARIA MUNIOPAL DE SAUDE Hi

Entrega
Local Prazo

PA LMITA L- PA RA NA 30 Das
DescrigSo: ■ . •• -
CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS E MATERAIS ESPECtFICOS PARA ADEQUAQAO DA SALA PARA" 
INSTALAQAO DE APARELHO DE RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE 1 
CALCULO DE RADIOPROTECAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019. - *
Lota

Valor
13.490,00

001 Lote 001
UnitArio

13.490,00
C6digo Nome
032304 CONTRATACAO EMPRESA ESP. EM ADEQUAQAO NAS NORMAS LEGAIS SALA DE RAIO X UND

CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS E MATERAIS ESPEClFICOS 
PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAQAO DE APARELHO DE RAIO X COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE 
RADIOPROTECAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.

Unidade Quantidade

1,00

■

d
13.490,00TOTAL

TOTAL GERAL

H tv. ‘
• -rJ

CHQLA PECHEKA RIBERO DE JESUS 
Secretaria Municipal de Saude . ^

IX>"J

d
• f-'-j
.. Oo;

I

•'.■-'t'l

T-:
d"!
. ;

i:

O'-. ! •;

28/04/2021 13:47:45Emitidopa: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na versSo: 5527 c
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PROTECAO RADIOLOGICA1 11
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! MEMORIAL DE CAICUIO DE BLINDAGEM
1

PALMITAL PREFEITURA

PALMITAL-PR

Rua Joao Matos de Almeida, 26 
Centro Industrial Maua - 83.413-676 

Colombo - Parana

+55 41 3356-9616 
www.nucleo.com

:

http://www.nucleo.com
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SERUiqOini hi

MUNICIPIO DE PALMITALRazao Social:

75.680.025/0001-82CPf/CNPI:

Endeieco: RUA ESCRIVA EGIECITERE2INHA GOMES CAMPANINI, 1138

CENTRO ] CEP:[ 85.270-000 

PflIMITAI ) Estaflo { PARANA

J Bairro:Telefone:

Cidafle:

MEMORIAL DE CAlCULO DE BLINDDGEMServico Prestado:

Sola AoarelhoAmDientes:

SALA DE RAIO-X ASER ADQUIRIDO
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I REF.:MARCA/MODELO: LAYOUT GERALA SER ADQUIRIDO
■r,iii-

i
i

{s#

iMs'

wmArea
EXTERNAi

t '470

rr4I$
■

?
o
CM I.S

I
) Ml

DEPOSITO

1
s ALOJAMENTO 

ENFERMAGEMI

^4j
>■ 107 -350-

CIRCULAQAO
? E oo

4Jo
X3
O

S *o
D

i I)I
v>
O
(D
O'
k_
Q.

\ E PROJETO: LOCAL:MUNICIPIO DE PALMITAL PALMITAL - PRo

iq REFER^NCIA: 17/05/2021 I A4 ESCALA:FOLHA: UNDATA: 1.50SALA DE RAIO-X cm*
: 13 RESPONSAVEL:

ALFONSO FLORIAN DE ORTE / PAOLA DA COSTA ROSA
PRANCHA:

C 01/03(FlSICO MEDICO - ABFM 468) (ESPECIALI8TA EM RADIOPROTEQAO)

desenho GIOVANNA DALMOLIN tel/fax: (41) 3356-9616

lRelatorio 211429CB01!
■:
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REF.:MARCA/MODELO: PLANTA FATORESA SER ADQUIRIDO

I mA max: CSR:w 650 mA minuto / semana kVp m^x: ^ 0,17 (ICRP90 kV)600 mA

VISOR RADIOL6GICO: PORTA (S) RADIOL6GICA: CHUMBO Pb: TETO E PISO: 
equivalencia de 1,6 

mm-0

(S): BARITA (cm) / CHUMBO Pb: (mm)
(mm)

PoR1: 1,4 mm
Nao e necessario 

blindagem
P1: 1,5 cm ou 1,5 mm I P2: 1,5 cm ou 1,5 mm / P2* 2,0 cm ou 1,9 mm / 
P3: 1,5 cm ou 1,5 mm / P4: 2,0 cm ou 1,7 mm / Com: 2,0 cm ou 1,6 mm

REVESTIMENTO DAS PAREDES Al£ A ALTURA MINIMA DE 2,10 m / 2,20 m DO PISO ACABADO

PLANTA:

Area
externa

pi
I: 0,0625 
U: 0,25 
P: 0,01 

D: 150 cm

I.S
T: 0,125 

U: 0,25 p9 
P: 0,01 

D: 215 cmFOCO EMISSOR

A.A
AT: 0,125 

pd U: 0,5 
P: 0,01 
D: 180 cm

T: 1
DEP6SITO U: 0,25 

P: 0,01 
D: 220 cm

P2*
T: 1

U: 0,25 VR 
P: 0,1 vr' 

D: 151 cm
T: 1
U: 0,25 
P: 0,1 
D: 151 cm

ALOJAMENTO
ENFERMAGEM

Com

T: 0,125 
U: 0,25 
P: 0,01 

D: 199 cm

PoR 1
T: 0,125 
U: 0,25 
P: 0,01 

D: 242 cm

P3

CIRCULAQAO

Eoq
~oo
o
c

CO
5
0
o
O- IPROJETO: LOCAL:MUNICIPIO DE PALMITAL PALMITAL - PR£
° •'referEncia ESCALA:FOLHA:DATA:'■J 17/05/2021 A4 1.50SALA DE RAIO-Xo

RESPONSAVEL:
ALFONSO FLORIAN DE ORTE / PAOLA DA COSTA ROSA

PRANCHA:O

02/0373
C

(FlSICO MEDICO - ABFM 468) (ESPECIALISTA EM RADIOPROTE^AO)

desenho GIOVANNA DALMOLIN tel/fax: (41) 3356-9616

Relatorio 211429CB01
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I REF.:MARCA / MODELO: PLANTA BLINDAGEMA SER ADQUIRIDO

LEG E N DA
BARITA-1,0cm 0 
(h= 2,10 ml 2,20 m)

BARITA - 2,0cm 0 
(h= 2,10 m/2,20 m) VR-^V^s/N/N/X/N/N/X^ VISOR RADIOL6GICO

BARITA-1,5cm 0
(h= 2,10 ml 2,20 m)

BARITA - 2,5cm 0 
(h= 2,10 m/2,20 m) PoR PORTA RADIOL6GICA

PLANTA:

Area
externa

Blindar com 0 = 1,5 cm de Barita
ou 0 = 1,5 mm de Pb(Chumbo)

n"
Blindar com 0 = 1,5 cm de Barita,
' ou 0 = 1,5 mm de Pb(Chumbo)

I.S

Blindar com 0 = 2,0 cm de Barita,
ou 0 = 1,7 mm de Pb(Chumbo) \

depOsito

S,Blindar com 0 = 2,0 cm de Barita,
ou 0 = 1,9 mm de Pb(Chumbo)

ALOJAMENTO
ENFERMAGEM

\Blindar com 0 = 2,0 cm de Barita,

Blindar com equivalencia de
\0 = 1,4 mm de Pb(Chumbo)

ou 0 = 1,6 mm de Pb(Chumbo)

Blindar com 0 = 1,5 cm de Barita,
ou 0 = 1,5 mm de Pb(Chumbo)CIRCULAQAO

E
oo
"o
o
o
c

O
0
o
CL

PROJETO: LOCAL:MUNICIPIO DE PALMITAL PALMITAL ■ PR
E
E referEncia- I17/05/2021 | FOLHA: ESCALA:DATA: A4 1.50SALA DE RAIO-Xo

RESPONSAVEL:
ALFONSO FLORIAN DE ORTE / PAOLA DA COSTA ROSA

PRANCHA:O

03/03C3
C

(FlSICO MEDICO - ABFM 468) (ESPECIALISTA EM RADIOPROTEQAO)

desenho GIOVANNA DALMOLIN tel/fax: (41) 3356-9616

Relatorio 211429CB01
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Parede PI area publica4:*-

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P]
Distancia do foco (d)
Calculo da barreira primaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana 
0,0625 

0,25
0,01 mSv/semana 

1,5 metros
Kp = 0,0022

8,82
0,17 mm Pb 
1,50 mm Pb

0,5538Ks =

0,85
0,17 mm Pb 
0,14 mm Pb

Kf = 19,9385

-4,32
0,17 mm Pb 
-0,73 mm Pb

Parede P2 £rea publica

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d]

Calculo da barreira primaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:
Calculo da barreira secunddria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana 
0,125 

0,25
0,01 mSv/semana 
2,15 metros

Kp = 0,0023

8,78
0,17 mm Pb 
1,49 mm Pb

Ks = 0,5689

0,81
0,17 mm Pb 
0,14 mm Pb

Kf = 20,4812

-4,36
0,17 mm Pb 
-0,74 mm Pb
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&rea publicaParede P4 i Ui.'-.r. 
V ■ rV.;

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d)

Calculo da barreira primaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana 
0,125

0,5
0,01 mSv/semana 

1,8 metros

Kp = 0,0008

10,29
0,17 mm Pb 
1,75 mm Pb

Ks = 0,3988
1,33

0,17 mm Pb 
0,23 mm Pb

Kf = 14,3557

-3,84
0,17 mm Pb 
-0,65 mm Pb

Porta 01 drea publica ' ; - ' -

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupafao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d)

Calculo da barreira primaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana 
0,125 

0,25
0,01 mSv/semana 
2,42 metros

Kp = 0,0029

8,44
0,17 mm Pb 
1,43 mm Pb

Ks = 0,7208

0,47
0,17 mm Pb 
0,08 mm Pb

Kf = 25,9484

-4,70
0,17 mm Pb 
-0,80 mm Pb
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CONCLUSAO:

Informamos que o uso de argamassa baritada com densidade igual a 3,2 g/cm3 possui a 
seguinte equivalence ao chumbo para feixes de radiagao de em media 100 Kv:

1,0 cm de argamassa baritada = 1,0 mm de chumbo

Considerando-se as barreiras ja existentes (paredes de tijolos] e a equivalence em chumbo da 
argamassa baritada temos o calculo das barreiras protetoras de forma otimizada, com 
incremento do fator de seguran9a, como segue, (levamos em conta inclusive a aplica^ao 
pratica da massa na obra e sua espessura equivalente).
Para execu^ao das barreiras protetoras pode-se utilizar ou chumbo ou argamassa baritada.

SALADE RAIDS X ^ ^

Parede PI: Blindar com 1,5 cm de argamassa baritada OU 1,5 mm de Pb (chumbo) 
Parede P2: Blindar com 1,5 cm de argamassa baritada OU 1,5 mm de Pb (chumbo) 
Parede P2*: Blindar com 2,0 cm de argamassa baritada 0U 1,9 mm de Pb (chumbo) 
Parede P3: Blindar com 1,5 cm de argamassa baritada OU 1,5 mm de Pb (chumbo) 
Parede P4: Blindar com 2,0 cm de argamassa baritada OU 1,7 mm de Pb (chumbo). 
Porta 01:
Comando:
Visor:
Piso:
Teto:

Blindar com 1,4 mm de Pb (chumbo).
Blindar com 2,0 cm de argamassa baritada OU 1,6 mm de Pb (chumbo) 
Blindar com 1,6 mm de Pb (chumbo).
Nao e necessario blindagem.
Nao e necessario blindagem.
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MEMORIAL DE CALCULO DAS BUNDAGENS '

MUNICIPIO DE PALMITAL 
PALMITAL - PR

:

SALA DE RAIOS X

DADOS
W = carga de trabalho p/ semana 650 mA. minuto / semana 

600 mA
W =

m£x =
CSR =

125 m^max=

APARELHO: A ser adquiridov 0,17 (ICRP - 90 kV)

A carga de trabalho (W) inclui cerca de 10 ~ 15 exames por dia.
A carga de trabalho (W) preve urn acrescimo de exposi^oes projetado para cinco anos.

i
; ■;

tParede Distancia T KfU P Kp Ks

PI 1,50 0,0625
0,125

0,25 0,01 0,0022 0,5538
0,0023 0,5689
0,0003 0,0745
0,0019 0,4874
0,0008 0,3988
0,0029 0,7208
0,0014 0,3508
0,0014 0,3508

19,9385
20,4812

2,6806
17,5463
14,3557
25,9484
12,6282
12,6282

P2 2,15 0,25 0,01
P2* 2,20 1 0,25 0,01
P3 1,99 0,125

0,125
0,125

0,25 0,01
P4 1,80 0,5 0,01
Porta 01
Comando
Visor

2,42 0,25 0,01
1,51 0,251 0,1
1,51 1 0,25 0,1 I

nQ de CSR n^deCSR n9 de CSR 
p/ Kp p/Ks p/ Kf

8,8201 0,8526 -4,3184
8,7813 0,8139 -4,3572

11,7156 3,7482 -1,4229
9,0045 1,0371 -4,1340

10,2943 1,3267 -3,8444
8,4399 0,4725 -4,6986
9,4791 1,5117 -3,6594
9,4791 1,5117 -3,6594

*•Kp Ks Kf ;
pi 1,50 0,14 -0,73

-0,74
-0,24
-0,70
-0,65

P2 1,49 0,14
P2* 1,99 0,64
P3 1,53 0,18
P4 1,75 0,23
Porta 01
Comando
Visor

1,43 0,08 -0,80
1,61 0,26 -0,62

-0,621,61 0,26

;.
I,
k
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area publica• ;.Parede P2*

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d]

Calculo da barreira primaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana
1

0,25
0,01 mSv/semana 

2,2 metros

0,0003Kp =

11,72
0,17 mm Pb 
1,99 mm Pb

0,0745Ks =

3,75
0,17 mm Pb 
0,64 mm Pb

Kf = 2,6806
-1,42
0,17 mm Pb 
-0,24 mm Pb

d VPairede P3 drea publica

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupafao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d)
Calculo da barreira primdria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana 
0,125 

0,25
0,01 mSv/semana 
1,99 metros

Kp = 0,0019

9,00
0,17 mm Pb 
1,53 mm Pb

0,4874Ks =

1,04
0,17 mm Pb 
0,18 mm Pb

Kf = 17,546

-4,13
0,17 mm Pb 
-0,70 mm Pb
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Area restritaComando

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d)

Calculo da barreira primaria:
N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana
1

0,25
0,1 mSv/semana 

1,51 metros

Kp = 0,0014

9,48
0,17 mm Pb 
1,61 mm Pb

0,3508Ks =

1,51
0,17 mm Pb 
0,26 mm Pb

Kf = 12,6282

-3,66
0,17 mm Pb 
-0,62 mm Pb

Visor &rea restrita

Dados:
Carga de trabalho (W)
Tempo de ocupa^ao (T)
Fator de Uso (U)
Dose maxima (P)
Distancia do foco (d)

Calculo da barreira primaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira primaria:

Calculo da barreira secundaria:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira secundaria:

Calculo da barreira de fugas:

N° de Camadas Semi Redutoras 
Espessura da camada Semi redutora 
Espessura da Barreira de fuga:

650 mA.minuto/semana
1

0,25
0,1 mSv/semana 

1,51 metros

Kp = 0,0014

9,48
0,17 mm Pb 
1,61 mm Pb

0,3508Ks =

1,51
0,17 mm Pb 
0,26 mm Pb

Kf = 12,6282

-3,66
0,17 mm Pb 
-0,62 mm Pb
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CONCLUSAO:
Apos estudo das blindagens, levando em consideragao os fatores de Uso (U), 

Ocupagao (T) e a carga de trabalho semanal do equipamento (W) na sala, podemos 
afirmar que, uma vez instaladas as barreiras calculadas, a sala encontrar-se-a em 
condigdes totalmente satisfatorias, oferecendo uma protegao radiologica adequada 
aos trabalhadores ocupacionalmente expostos e tambem aos individuos do 
publico, estando de acordo com a legislagao vigente, em especial a RDC 330 e RDC 
50 da ANVISA.

Curitiba, 17 de maio de 2021.

Assinado de forma digital por
ALFONSO FLORIAN DE
ORTE:20223048968
Dados: 2021.05.20 16:02:43 -OS'OO'

ALFONSO FLORIAN DE 

ORTE:20223048968

Alfonso Florian de Orte
Ffsico Medico - Presidente 

ABFM468
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NUCLEODOTEQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 
QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 

CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE: 41206230145

Pelo presente instrumento particular de alteragao de contrato social, as partes 

abaixo nomeadas e qualificadas (art. 997,1, Codigo Civil 2002), a saber:

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, brasileiro, divorciado, fisico, portador da Cedula de 

Identidade RG: 639.772-7 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do 

Ministerio da Fazenda sob CPF: 202.230.489-68, residente e domiciliado na Rua 

Alberto de Oliveira, n° 223, sobrado 03, Bairro Alto, CEP: 82.820-180, no Municlpio 

de Curitiba, Estado do Parana, PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, brasileiro, 

solteiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 01/03/1989, empres£rio, portador da 

Cedula de Identidade RG: 6.974.372-2 SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Fisicas do Ministerio da Fazenda sob CPF: 072.549.749-17, residente e domiciliado 

na Rua Alberto de Oliveira, n° 223, sobrado 03, Bairro Alto, CEP: 82.820-180, no 

Municipio de Curitiba, Estado do Parana, unicos socios da sociedade empresaria 

limitada que gira sob a denominagao de “NUCLEODOT EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA- ME, com sede na rua Joao Matos de Almeida, n° 26, bairro Maud, 

CEP: 83.413-676, no Municipio de Colombo, Estado do Parana, com seu contrato 

social devidamente arquivado na Junta Comercial do Parana sob n° 41206230145 

em sessao de 27/06/2008, inscrita no CNPJ sob n° 09.687.921/0001-49, resolvem 

atraves deste instrumento de alteragao contratual alterar seu contrato social primitive 

de acordo com as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA- ALTERAgAO RAMO DE ATIVIDADE
A partir desta data a sociedade passa ter o objeto social: Comercio varejista de 

outros produtos (argamassa baritada, portas radiolbgicas), preparagao de 

documentos e servigos especializados de apoio administrative, servigos de prepare 

de documentos e digitagao de texto, treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial, reparagao e manutengao de outros objetos e equipamentos pessoais e 

domesticos.

/

11703274152. NIRE: 41206230145. V
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/08/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

Se inpresso, fica sujeito a comprovagSo de sua autenticidade 
Informando seus respectivos eddigos de verificagao

ME
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA

A validade deste documento.
nos respectivos portais.

http://www.empresafacil.pr.gov.br


000031
2

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 
QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 

CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE: 41206230145

CLAUSULA SEGUNDA- TRANSFERENCIA DE QUOTAS

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, possuidor de 40.000 (quarenta mil) quotas, vends 

e transfers neste ato para o socio, PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, 
qualificado anteriormente, o total de 30.000 (trinta mil) quota equivalents a R$ 

30.000,00 (trinta mil reals).

CLAUSULA TERCEIRA - QUITAQAO

O socio ALFONSO FLORIAN DE ORTE da ao socio, PAULO SERGIO DINIZ 

REIKDAL FILHO, mais total e plena quitagao pela venda das quotas ora efetuadas, 

declarando nada mais ter a receber dos mesmos, judicial e extrajudicialmente, 

observado o disposto no artigo 1032 e 1086 do Cddigo Civil de 2002.

clAusula quarta- distribuiqao do capital social

Em virtude da transferencia de quotas, o capital social de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais), subscrito e integralizado, em moeda corrente do pais, dividido em 

200.000 (duzentas mil) quotas, com o valor unitario de R$ 1,00 (hum real), fica 

distribuido entre os sdcios da seguinte forma:

PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, ja devidamente qualificado anteriormente, 
e detentor de 190.000 (cento e noventa mil) quotas, perfazem urn total de R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais).

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, devidamente qualificado anteriormente, § 

detentor de 10.000 (dez mil) quotas, perfazem urn total de R$ 10.00,00 (dez mil 

reais). V

° REGISTR0 EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840.
uS^7sr^6^j5/2017- c6digo de
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 24/08/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento. se impresso, fica sujeito a comprovagSo de sua autenticidade 
informando seus respectivos cddigos de verificagSo nos respectivos portais.

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 

QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 
CNPJ: 09.687.921/0001-49 

NIRE: 41206230145

Pardgrafo Primeiro - O capital social fica assim distribuido:

%SOCIOS VALORQUOTAS
R$ 190.000,00 95%190.000PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO
R$ 10.000,00 5%ALFONSO FLORIAN DE ORTE 10.000
R$ 200.000,00 100%200.000TOTAL

CLAUSULA QUINTA- EXERCICIOS SOCIAL

O ano social tera inicio em 1°janeiro e terminal em 31 de dezembro de cada ano. 

Ao fim de cada exercicio sera levantado o balance patrimonial, o demonstrativo de 

resultado economico, o inventario dos bens e preparada a conta de perdas e lucros.

CLAUSULA SEXTA- DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS E LUCROS

Os resultados anualmente obtidos terao a aplicag§o que Ihes for determinada pelo 

socio ou socios representando a maioria do capital social, garantida a todos os 

socios sua participagao proporcional.

/
Paragrafo Primeiro: Observado o disposto no “caput” desta clausula, a sociedade 

podera levantar balangos durante o exercicio social e os lucros apurados no periodo 

poderao ser distribuidos aos socios.

Paragrafo Segundo: A distribuigao de lucros da sociedade entre os seus sdcios 

podera ocorrer de maneira desproporcional & participagao de cada um no capital 

social, desde que haja deliberagao un§nime nesse sentido pelos sdcios.

A vista das modificagdes ora ajustadas, aldm das introduzidas pela Lei 10.406 de 10 

de janeiro de 2.002, resolvem os sdcios alterar o Contrato Social, consolidando-o 

com a seguinte redagao:

0 REQISTR0 EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840

i^o^^^r^^^2017-caDiGo ce
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 24/08/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

86 i?SJ™°'^fiCa flujeito * comprovagSo de sua autenticidade 
Informando seus respectivos eddigos de verificagao

A validade deste documento.
nos respectivos portais.

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 
QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 

CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE: 41206230145

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA- ME 

CNPJ: 09.687.921/00014-49 
NIRE:41206230145

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, brasileiro, divorciado, fisico, portador da Cedula de 

Identidade RG: 639.772-7 SSP/PR, inscrito no Cadastre de Pessoas Fisicas do 

Ministerio da Fazenda sob CPF: 202.230.489-68, residents e domiciliado na Rua 

Alberto de Oliveira, n° 223, sobrado 03, Bairro Alto, CEP: 82.820-180, no Municlpio 

de Curitiba, Estado do Parana, PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, brasileiro, 

solteiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 01/03/1989, empresario, portador da 

C6dula de Identidade RG: 6.974.372-2 SSP/PR, inscrito no Cadastre de Pessoas 

Fisicas do Ministerio da Fazenda sob CPF: 072.549749-17, residents e domiciliado 

na Rua Alberto de Oliveira, n° 223, sobrado 03, Bairro Alto, CEP: 82.820-180, no 

Municlpio de Curitiba, Estado do Parana, unicos socios da sociedade empresaria 

limitada que gira sob a denominagao de “NUCLEODOT EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA- ME, com sede na rua Joao Matos de Almeida, n° 26, bairro Maui, 

CEP: 83.413-676, no Municlpio de Colombo, Estado do Parani, com seu contrato 

social devidamente arquivado na Junta Comercial do Parana sob n° 41206230145 

em sessao de 27/06/2008, inscrita no CNPJ sob n° 09.687.921/0001-49, que rege-se 

pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO SOCIAL, SEDE

A sociedade gira sob a denominagao de “NUCLEODOT EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA- ME, com sede na rua Joao Matos de Almeida, n° 26, bairro Maua, 

CEP: 83.413-676, no Municipio de Colombo, Estado do Parani, podendo abrir, 

encerrar, transferir e manter filiais, escritorios, agendas de representagoes ou 

sucursais em qualquer localidade do pals e do exterior. U-
/

0 JEGISTR0 EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840. 
PROTOCOLO: 175310840 DE 15/08/2017. CdDIGO DE VERIFICACAO• 
11703274152. NIRE: 41206230145. VSKIFICA<^0.
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/08/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

A validade deste documento. se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade 
informando seus respectivos eddigos de verifica<?ao nos respectivos portais.

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 

QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 
CNPJ: 09.687.921/0001-49 

NIRE: 41206230145

Pardgrafo Primeiro - A sociedade possui prazo de durag^o indeterminado, tendo 

iniciando suas atividades em 01/07/2008.

Paragrafo Segundo - A responsabilidade dos socios limita-se ao valor de suas 

quotas, respondendo, porem solidariamente pela integralizagao do capital social, 

tudo em conformidade com os artigos. 997, inciso II e 1.052 do Codigo Civil de 200

CLAUSULA SEGUNDA - ATIVIDADE ECONOMICA

A sociedade tern por objeto social o ramo: Comercio varejista de outros produtos 

(argamassa baritada, portas radioldgicas), preparag§o de documentos e servigos 

especializados de apoio administrative, servigos de prepare de documentos e 

digitagao de texto, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 

reparagao e manuteng§o de outros objetos e equipamentos pessoais e domesticos.

CLAUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL

O capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ja subscrito e integralizado, 

em moeda corrente do pais, divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, com valor 

unitario de R$ 1,00 (hum real), fica distribuido entre os socios da seguinte forma:

PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, ja devidamente qualificado anteriormente, 
e detentor de 190.000 (cento e noventa mil) quotas, que perfazem urn total de R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais);

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, devidamente qualificado anteriormente, e 

detentor de 10.000 (dez mil) quotas, que perfazem urn total de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais);
/

>

CERTIPICO O REGISTRO EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840. 
PROTOCOLO: :
11703274152.

175310840 DE 15/08/2017. C6DIGO DE VERIPICAgXO: 
, NIRE: 41206230145.

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA Libertad Bogus
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 
QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 

CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE:41206230145

Paragrafo primeiro- O capital social fica asslm distribuido:

%VALORSOCIOS QUOTAS
95%R$ 190.000,00190.000PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO
5%R$ 10.000,0010.000ALFONSO FLORIAN DE ORTE

R$ 200.000,00 100%200.000TOTAL

CLAUSULA QUARTA - FALECIMENTO

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuar& suas atividades 

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo 

interesse destes ou dos sdcios remanescentes, o valor de seus haveres sera 

apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da sociedade, a data da 

resolugao, verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo Unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relagao a seu sbcio.

CLAUSULA QUINTA - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem r 

o consentimento dos outros socios, a quern fica assegurado, em igualdade de 

condigao e prego, o direito de prefer§ncia para a sua aquisigao.

CLAUSULA SEXTA- ADMINISTRAQAO DA SOCIEDADE

A administragao da sociedade cabera a PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO e 

ALFONSO FLORIAN DE ORTE, com o poder e atribuigoes de administradores 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas /? 

ao interesse social ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotista ou /-
/

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840. 
PROTOCOLO: 175310840 DE 15/08/2017. C6DIGO DE VERIFICACAO: 
11703274152. NIRE: 41206230145.
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 

QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 
CNPJ: 09.687.921/0001-49 

NIRE: 41206230145

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao 

do outro sbcio.

Paragrafo Primeiro- Os administradores poder§o outorgar poderes a terceiros, para 

representar a empresa em todos os atos que forem necessaries no interesse e 

defesa dos direitos da sociedade.

Paragrafo Segundo- Desimpedimento- Os administradores declaram, sob penas 

da lei, que nao estao impedidos de exercerem a administrag§o da sociedade, por lei 
especial, 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 

por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou subomo, concussao, peculate, ou 

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

defesa da concorrencia, contra as relagoes de consumo, fe piiblica ou a 

propriedade.(Art. 1.011, § 1°, Codigo Civil de 2002 .)

CLAUSULA SETIMA - RETIRADA DE PR6-LABORE IS
Vi

Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro- 
labore”, observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

clAusula oitava- exercicios social

O ano social tera inicio em 1°Janeiro e terminara em 31 de dezembro de cada ano. 
Ao fim de cada exercicio sera levantado o balango patrimonial, o demonstrative de 

resultado econbmico, o inventario dos bens e preparada a conta de perdas e lucres.

CLAUSULA NONA - DEMONSTRAgOES FINANCEIRAS E LUCROS

° REGIS,rR0 EM 24/08/2017 09:07 SOB N° 20175310840
C6DIG° DE VSKIPXC^O:0-
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CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE: 41206230145

Os resultados anualmente obtidos terao a aplicagao que Ihes for determinada pelo 

sdcio ou sbcios representando a maioria do capital social, garantida a todos os 

sdcios sua participagao proporcional.

Paragrafo Primeiro: Observado o disposto no “caput” desta cl&usula, a sociedade 

podera levantar balangos durante o exercicio social e os lucros apurados no periodo 

poderSo ser distribuidos aos socios.

Paragrafo Segundo: A distribuigao de lucros da sociedade entre os seus socios 

podera ocorrer de maneira desproporcional a participagao de cada um no capital 

social, desde que haja deliberagao unanime nesse sentido pelos socios.

CLAUSULA DECIMA - DAS DELIBERATES DOS SbCIOS

As deliberagoes da sociedade serao tomadas nos termos e em cumprimento ao 

disposto nos artigos 1071 e seguintes do Codigo Civil, sob pena de total nulidade 

dos atos praticados sem a obediSncia as normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA APLICA<?AO DA LEI DAS SOCIEDADES 

ANONIMAS

Aplica-se, supletivamente, a presente sociedade, as normas referentes as 

sociedades anonimas, conforme dispoe o paragrafo unico do art. 1.053 do Codig 

Civil de 2.002. y

%

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2017 09:07 ^ 
PROTOCOLO: 175310840 DE 15/08/2017. CdDIGO 
11703274152. NIRE: 41206230145.
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/08/2017 
www.einpresafacil.pr.gov.br

SOB N° 20175310840. 
DE VERIFICAQAO:

ME
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA

A validade deste documento, se impresso.
Xnformaxido^Bau8Urttapectivos^c6digoa £ ^

http://www.einpresafacil.pr.gov.br


000038
9

NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME 
QUINTA ALTERAQAO CONTRATUAL 

CNPJ: 09.687.921/0001-49 
NIRE: 41206230145

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Colombo, da Regiao Metropolitana de Curitiba/PR, 

para dirimir duvidas ou questoes oriundas do presente contrato, com expressa 

renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja e ainda que haja 

alteragao dos socios.

E, por estarem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente 

instrumento, em unica via, comprometendo-se a cumpri-lo integralmente sob as 

penas da Lei.

Colombo, 18 de julho de 2017.

PAULO SERGIODINIZ REIKDAL FILHO if ^ **
jora^

w
»

•vj-1
%■ £5C'

Wj, P/NHWa S*1ONSO FLORIAN DE ORTE
/

/

TEIEFONE-FAX (415 3033-3000!

SReconheco a(5) fir»a(s) de: 
iCEESXaUBOl-POULO SERGIO OINIZ REIKDAL...

FILHOSIIEE9XiG303-ALFONSO FL0RI4N DE ORTE I

^i0lRBiOHEa3TliSDrLtIGA / 
i FSCREvEnTE MOHERWO - Us: RM | 
IFUHRRf'EH ; SEL0 DIGITAL ,
SvHfsrj . Z3Uts . yXnfat - *:HEy .
IConsulte o seio disitai e«
Ihttp ‘ //funarpen. coi-br

i
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DO PARANACONTRATO SOCIAL

O
ALFONSO FLORIAN DE OR'FE, brasileiro, divorciado, fisipyr 
domiciliado na Rua Ary Barroso, 58, Boa Vista, CEP: 82540|0a0, 
Estado do Parana, portador da C.I. RG: 639.772-7 SSP/PR \ 
202.230.489-68, e \ \

PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, brasileiro, 
empresario, rosidente e domiciliado na Rua Ary Barroso, 58, Boa Vista, CEP: 
82540-000, Curitiba, Estado do Parana, portador da C.I. RG: 6.974.372-2 
SESP/PR e CPF/MF: 072.549.749-17.

solxeiro.

Resoivem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma 
sociedade empresaria limitada conforme as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, tern sede e foro na RUA ARY BARROSO, 66, BOA 
VISTA, CEP: 82540-000, CURITIBA, PARANA, sera regida por este contrato social, pelo 
Codigo Civil de 2002, Lei. 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e com a Regencia Supletiva da Lei 
6.404/76.
Paragrafo unico: A sociedade adotara o nome fantasia.

sociedade com denominagao de NUCLEODOT

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tern por objetivo a atividade de reparagao e manuten^ao de 
equipamentos eletroeletronicos, objetos e equipamentos pessoais e domesticos, comercio de instrumentos e 
materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratories, maquinas aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-medico-hospitalar.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de dura$ao da sociedade e indeterminado, miciando suas atividades a 
partir de 01 de Julho de 2008.

CLAUSULA QUART A: O capital social intciraTncntc subscrito c integral! zado, ncste ato, no valor de R$ 
50.000,00 (cinqiienta mil reals), divididos em 50.000 (cinqiienta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada, integralizados em moeda corrente do pais nesse ato, ficando assim distribuidos:

SOCIOS:
ALFONSO FLORIAN DE ORTE.................
PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO 
Total

Quotas
10.000
40.000

Valor RS
10.000,00 20%
40.000,00 80%
50.000,0050.000

CLAUSULA QUINTA: As deliberacoes soeiais, ainda que impHqueiu em altera^ao contratual poderao ser 
tomada pelo socio que representar a maioria absoluta do capital da sociedade, consoante a faculdade deferida.

CLAUSULA SEXTA: O Adnmiistrador declara, sob aspenas da lei, de que nao estaimpedido de exercer a 
administra^ao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenayao criminal, ou por se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime 
falimentar, de prevarica^ao, peita ou subomo, coneussao, peculate, ou contra a economia popular, contra o 
si sterna fmanceiro national, contra nonnas de defesa da concorrencia, contra as rela^oes de consume, fe 
publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

CLAUSULA SET1MA: As quotas da sociedade sao indivisiveis c nao poderao sertransferidas ou alienadas 
sob qualquer titulo a terceiros sem consentimento do outro socio, cabcndo-lhe o direito de preferencia na sua 
amiisieao. na nronorcao da sua naiticinacao na sociedade.
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NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS

CONTRATO SOCIAL DO PARANA\

Jo

CLAUSULA OITAVA: O socio que desejar transferir suas quotas deverd notificar por escr*o k sq|i^a5e 
discriminando o pre90, forma e prazo de pagamento, para que este exerga ou renunciel ab dwei^bjc \ 
preferencia o que devera fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notifica^aoVyDaS^g^ 
este prazo sem que seja exercido o direito de preferencia, as quotas poderao ser livremente transfej

CLAUSULA NONA: A sociedade sera administrada por ALFONSO FLORIAN DE ORTE, ao qual 
compete isolada e individualmente, o uso da firma e a representagao ativa g passiva, judicial e extra judicial 
da sociedade. 6 vedado o emprego, sob qualquer pretext© ou modalidade, em operagoes ou negdcios 
estranhos ao objeto social, especialmente se endossos, avais, fiangas ou caugoes de favor.

CLAUSULA DECIMA: O ano comercial coincidird com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada 
ano ser levantado o Balango Patrimonial da Sociedade, obedecendo as prescrigoes legais e tecnicas 
pertinentes a materia. O sdcio gerente receber& a titulo de pr6 labore uma importancia fixada em comum 
acordo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada socio 6 restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social, (art 1.052, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O falecimento de qualquer dos sdcios, nao dissolver^ 
necessariamente a sociedade, vindo a responder seus sucessores ou herdeiros do falecido, que exercerao 
direitos e obrigagoes comum a todos na proporgao de sua participagao social.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam juntamente com duas 
testemunhas o presente instrumento, em tres vias de igual teor e forma, que se obrigam por si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus teores.

Curitiba, 24 de Junho de 2008.

S6CIOS:TESTEMUNHAS:

ALFONSO FLORIAN DE ORTE 
/ CPF/MF: 202^489^

TKipgd^ereira Pinto 
RG: 9405.381-0 II/PR

a c
Viviane Apprecida Teixeira 
RG: 6.665.638-1 II/PR

PAULO
CPF/MB

ELABORADO POR: Gilsi ilva CRC PR 036996/0-4

f so^KRfff^!DMi4^/a^-2'Q0^5^|
; I P.rstpcolo, 08/268866-4, DE 2S/06/2ft08
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EXTRATO DE CONTRATO N° 093/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR,
pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua 
Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, 
neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.
CONTRATADO: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA - CNPJ-09.687.921/0001-49, pessoa 
juridica de direito privado, com endere?o a Rua Afonso Pena, 
449 - CEP: 88.508-370 - Bairro: Sagrado Cora<?5o de Jesus, 
Lages/RS,, neste ato representada por seu representante Legal, 
o Senhor PAULO SERGIO DIN1Z RE1KDAL F1LHO. 
OBJETO: CONTRATACAO DE EMRPESA
ESPECIALIZADA EM SERVINGS £ MATERAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUACAO DA SALA PARA 
INSTALACAO DE APARELHO DE RAIO X, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIA1S, PROJETOS E 
MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE 
RADIOPROTECAO, ATENDENDO A PORTARIA 
453/98, RDC 330/2019.
DATA DO CONTRATO: 29/04/2021 
VIGENCIA: 31/07/2021
VALOR TOTAL: R$ 13.490,00 (Treze mil, quatrocentos e 
noventa reais).

I )3..

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador: 1444FD6B

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 03/05/2021. EdigSo 2254 
A verifica<;5o de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://wvAv.diariomunicipal.com.br/amp/

I
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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 09.687.921/0001-49 
Certidao n°: 12061073/2021 
Expedigao: 08/04/2021, as 16:31:22 
Validade: 04/10/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
/ inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.687.921/0001-49 , nao CONSTA do 
Banco Nacional 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 Administrativa 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 (dois) 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.

INFORMAgAO 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.

DCividas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DM DA ATIVA DA UNI AO

Nome: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LIDA 
CNPJ: 09.687.921/0001 -49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passiuD acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

Iconstam dSbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsiderapao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao \^ncidos; e

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

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

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatitt), para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele \4nculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusire as contribuigoes sociais previstas 
nas allneas '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 v^rificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.govbr> ou <http://www.pgfn.govbr>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 16:22:27 do dia 08/04/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 05/10/2021.
Codigo de controle da certidao: 2987.6814.9E8D.A4D7 
Qualquer rasura ou emenda imralidara este documento.

1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANQAS E ORQAMENTO 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidao n°: 8.958.437
09.687.921/000149
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LIDA

CNPJ:
Nome:

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal inscrever e cobrar debitos ainda nao registrados ou que venham 
a ser apurados, certificamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, relativas a creditos 
tributarios administrados pela Secretaria Municipal de Finangas e creditos tributarios e nao tributarios inscritos em 
divida ativa junto a Procuradoria Geral doMunicfpio (PGM).

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre service - ISS), Tributes Imobiliarios (Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis Intervivos- ITBI e Contribui^ao de 
Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poderde Policia e outros debitos municipals inscritos em divida ativa.

A certidao expedida em nome de pessoajundica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 
Municipio de Curitiba.

enderegoconfirmadaA autenticidade desta certidao devera 
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

noser

Certidao emitidacom base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida as 14:37 dodia 16/04/2021.
Codigo de autenticidade da certidao: 383C939D52DE45009AB48B34D71353D873 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Valida ate 15/07/2021 - Fornecimento Gratuito

Voce tambem pode validar a autenticidade 
da certidao utilizando urn leitor de QRCode.

https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao


P0004Consulta Regularidade do Empregador08/04/2021

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECON6MICA federal

Certificado de Regularidade 
do FGTS-CRF

Inscrigao:
Razao Social: nucleodot equipamentos medicos ltda
Endere^o:

09.687.921/0001-49

R ARY BARROSO 66 / BOA VISTA / CURITIBA / PR / 82540-000

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.

Validade:04/04/2021 a 03/05/2021

Certificagao Numero: 2021040400360699491006

Informagao obtida em 08/04/2021 16:35:22

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

1/1https://consUta-crf.cai ra.govbr/corsUtacrf/pages/consUtaEmpregador.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consUta-crf.cai


000046S2g9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ TSS&OOZS.'OOOI Q2

GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 052/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 014/2021

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS E MATERAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE RAIO 
X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CALCULO DE RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.

VALOR: R$ 13.490,00 (Treze mil, quatrocentos e noventa reals).

PRAZO DE VIGENCIA: 60 Dias

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado conforme proposta apresentada e mediante 

apresentagao das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADOS:
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LIDA - CNPJ-09.687.921/0001-49

DOTAgAO ORgAMENlARIA:

DotagQes
Grupo da fonteFonte de 

recurso
Natureza da 
despesa

Exercicio Conta da 
despesa

Funcional program£tica
da
despesa

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio08.002.10.301.1001.2081 3032021 3550

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispense tem fundamento no artigo 24, da Lei n.

ria responsavel, bem como parecer juridico, que8666/93, nos termos do Oficio da Seen 

embasam esse processo.

Palmital, 15/04/2021.

VMDENEI DE SOUZA 
PHtFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ75€M025.‘0001-B2I GESTAO 2017-2020

HOMOLOGASAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 014/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°052/2021

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS E MATERAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE RAIO 
X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CALCULO DE RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.

Com fundamento nas informagoes constantes no Offcio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
ante as justificativas que se embasam no Art. 24, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a contratagao supra supramencionada, tendo 
como contratadas as empresas: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LIDA - CNPJ- 
09.687.921/0001-49.

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e 
transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de/Palmitat; 15/04/2021

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



000048Ps PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7S6M0251*0001H2

GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAQAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°014/2021

REF: CONTRATAQAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS E MATERAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUAQAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE RAIO 
X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CALCULO DE RADIOPROTEQAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.,
conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 052/2021, Dispensa de 
Licitagao n° 014/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, da Lei 8.666/93, com efeito, 
RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a contratagao dos servigos supramencionados, 
junto as empresas vencedoras: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LIDA - CNPJ- 
09.687.921/0001-49.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 15/04/2021

VALDENEI DE SOU
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Voltar

Detalhes processo licitatorio
InformacOes Gerais---------------------

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2021

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 14

Modalidade* Processo Dispensa 

Numero edital/processo* 052/2021

Recursos provenlentes de organismos internacionals/multilaterals de cr^dlto-
Instituig§o Financeira

1

Contrato de Empr^stimo

Descrigao Resumida do Objeto* CONTRATACAO DE EMRPESA ESPEOAUZADA EM SERVigOS E MATE RAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE 
RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL 
DESCRUIVO DE CALCULO DE RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA

Dotagao Orgament^ria* 0800210301100120813390390000

Prego m^ximo/Referencia de prego - 13.490,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 15/04/2021
!

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusives para EPP/ME? 
Ha cota de participagao para EPP/ME? Percentual de participagao: q,00

Trata-se de obra com exigSncia de subcontratagao de EPP/ME? 
Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locals?

Data Cancelamento

CPF: 66980070991 (Logout)

19/04/2021 8:041 de 1

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesPro
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000050PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
DISPENSA 014/2021

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 052/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 014/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS E MATERAIS ESPECIFICOS PARA ADEQUACAO DA SALA PARA INSTALACAO DE 
APARELHO DE RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE RADIOPROTE^AO, ATENDENDO A 
PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.

VALOR: R$ 13.490,00 (Treze mil, quatrocentos e noventa reals).
PRAZO DE VIGfeNCIA: 60 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado conforme proposta apresentada e mediante apresentagao das respectivas Notas Fiscais. 
CONTRATADOS:
NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ-09.687.921/0001-49

dotacAo ORCAMENTARIA:
Dotagoes

Grupo da fonteFonte de recurso Natureza da despesaFuncional program6ticadaExercicio da 
despesa

Conta
despesa

Do Exercicio3.3.90.39.00.0030308.002.10.301.1001.208135502021

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern fundamento no artigo 24, da Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria respons&vel, bem como parecer juridico, que 
embasam esse processo.

Palmital, 15/04/2021.
VALDENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

homologacAo

DISPENSA DE LICITACAO N° 014/2021 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N°052/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVINGS E MATERAIS ESPECIFICOS PARA ADEQUACAO DA SALA PARA INSTALACAO DE 
APARELHO DE RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE RADIOPROTECAO, ATENDENDO A 
PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.
Com fundamento nas informagdes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Agriculture, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito 
Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a contratagao supra supramcncionada, tendo como contratadas as empresas: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA - CNPJ-09.687.921/0001-49.
Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 15/04/2021

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO 
ratificaqAo i

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°014/2021

CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS E MATERAIS ESPECfFICOS PARA ADEQUACAO DA SALA PARA INSTALACAO DE 
Ar^RELHO DE RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO DE RADIOPROTECAO, ATENDENDO A 
PORTARIA 453/98, RDC 330/2019., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 052/2021, Dispensa de Licitagao n° 014/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, da Lei 8.666/93, com efeito, RATIFICO 
todas as formalidades legais e autorizo a contratagSo dos servigos supramencionados, junto as empresas vencedoras: NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ- 
09.687.921/0001-49.
Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 15/04/2021

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

C6digo Identificador:9C177E75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000051
CNPJ 75€S0025i'0001 -&2

• ' » :vN;

GESTAO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PROCESSO DISPENSA N°014/2021 

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 052/2021 

EXTRATO DE CONTRATO N° 093/2021

O MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede 
na Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portadordo RG 6.446.615-1 SSP- 
PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, 
centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado 
a empresa NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ-09.687.921/0001 -49, 
pessoa juridica de direito privado, com enderego a Rua Joao M de almeida, n° 26 - Bairro 
Maua,Colombo-Pr-CEP-83.413-676, , neste ato representada por seu representante Legal, o 
Senhor PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO, no RG:6.974.372-2-SSP-PR e 
CPF:072.549.749-17, denominado CONTRATADA, de acordo com as formalidades 
constantes do Procedimento de Licitagao n° 052/2021 e Dispensa de Licitagao n° 014/2021, 
resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93, com 
suas alteragdes, e demais normas aplicaveis a especie, a Proposta Apresentada, ao qual 
as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS E MATERAIS 
ESPECIFICOS PARA ADEQUAgAO DA SALA PARA INSTALAgAO DE APARELHO DE 
RAIO X, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO DE CALCULO 
DE RADIOPROTEgAO, ATENDENDO A PORTARIA 453/98, RDC 330/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tern fundamento no artigo 24, da Lei n. 8666/93, em razao do baixo valor 
da aquisigao, alem da sua emergencia, ante a necessidade de publicagao de todos os atos 

administrativos.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAgOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a prestar os servigos com a maior URGfeNCIA posslvel, 

com o maior zelo e atengao, se responsabilizando por qualquer situagao que em decorrencia 

dos servigos mal prestados venha a causar danos ao municipio.

CLAUSULA QUARTA - VALOR
\
\

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 \PalmitaM P

Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

O presente contrato tern como valor total a importancia de Valor R$ 13.490,00 (Treze mil, 
quatrocentos e noventa reals), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao 
CONTRATADO de acordo com as emissoes das notas fiscals referentes os servigos 
prestados.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado, conforme cronograma e mediante a apresentagao das notas 

fiscais correspondentes, visadas pelas Secretarias Municipals responsaveis.

CLAUSULA SEXTA - QUALIDADE DOS SERVigOS:

Ocorrendo qualquer problema quanto 3 qualidade dos servigos estes deverao ser alterados 

imediatamente pelo CONTRATADO, &s suas expensas.

CLAUSULA SETIMA - VIGENCIA

O presente Contrato de Prestagao de Servigo se inicia na data da assinatura do presente e 

tem como validade ate 31/07/2021, podendo ser prorrogado em acordo com ambas as partes.

clAusula oitava- dotaqao orsamentAria

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato correrao a conta da 

seguinte dotagao orgamentaria:

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio08.002.10.301.1001-2086 3032021 3920

clAusula nona- penalidades

Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da lei federal n° 8.666/93 e alteragoes posteriores, 

pela inexecugao parcial ou total deste contrato, o contratante podera aplicar ao contratado 

as seguintes penalidades, sempre garantida a previa defesa em process© administrative:

i - Advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 

haja concorrido;

idos sobre o valor doii - Multa de 0,3% (tres decimos por cento), por dia de atraso, cal' 
objeto contratado e nao entregue; /

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - PjM<nital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
V
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PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMITAL - PR
CNPJ 75660025^001-82

GESTAO 2017-2020

iii - Suspensao do direito de participar de licitapoes e impedimento de contratar com o 

municipio de Palmital-P

r, Pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, dependendo da gravidade da falta;

iv - Rescisao do contrato pelos motives previstos no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e 

alteragoes posteriores;

v - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a administragao publica, nos casos 

de falta grave com comunicagao aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem 

os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, que ser£ concedida sempre que a contratada ressarcir 

o contratante pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada 

com base no inciso iii.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

A multa a que alude a clausula anterior, nao impede que o contratante rescinda 

unilateralmente o contrato ou aplique, tambem, outra das penalidades previstas.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

A multa aplicada apos regular process© administrative podera ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAQAO

Este contrato podera ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alteragoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A CONTRATADA devera manter, durante a execugao do contrato, as mesmas condigoes 

exigidas na contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZAgAO

A fiscalizagao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

atraves dos servidores responsaveis.
V

\

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palm

Fone Fax: (42) 3657-1222

-PR
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GESTAO 2017-2020

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato de 

Prestagao de Servigo em duas vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas instrumentarias, 
para que produza jundicos e legais efeitos, elegendo a Comarca de Palmital-PR para dirimir 

qualquer controversia oriunda do presente.

Palmital-PR, 29 de Abril de 2021.

VALDENJEI DE SOU2
PREFEITO MUNICIP 
CONTRATANTE

LTDA - CNPJ-09.687.921/0001 -49NUCLEODOT EQUIPA 
PAULO SERGIO DINIZ REIKDAL FILHO
Responsavel Legal
CONTRATADO

Testemunhas:

NOME: ROSILDA GOMES DA SILVA 
CPF-599.811.139-72

NOME: JOSE DA LUZ DO® SANTOS CORDEIRO 
CPF: 537.323.089.87

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Processo de dispense n° 014/2021.

Procedimento licitatorio n° 052/2021.

Extrato de contrato n° 093/2021.

A/C: SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL / PR

Otimo dia,

Conforme solicitado, segue duas vias assinadas do contrato referente ao Processo de 

Dispensa n° 014/2021, firmado entre a Prefeitura de Palmital e a Nucleodot 
Equipamentos Medicos.

Pedimos a gentileza de nos enviar uma copia assinada para controle interno.

Aproveitamos para informar que frente aos Decretos Municipals e Estaduais sobre 

medidas de seguranga contra a pandemia do COVID-19, possa haver pedido para maior 
prazo para agendamento da visita dos nossos Fisicos Medicos aos hospitals, unidades 

de saude, clmicas odontologicas e centres de imagem. Estamos empenhados em manter 
todos os nossos laudos e visitas em dia.

Ficamos a disposi$ao para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Colombo, 26 de Maio de 2021.

\

Elys Bi Pereira
Departamento Comercial - Vendas
comercial2@nudeodot.corn 141 3356-9616 
Rua Jo3o Matos de Almeida, 26 
Colombo - PR CEP 83413-676

www.nucleodot.com.br
O fb.conVnucleodol @ ctmKleopfotecaoradlo logic.

NUCLEO
3rotecAo RADIOLOGICA

HRjpH Rua Joao Matos de Almeida, 26 
Cenlro Induslrial Maua 
Colombo - PR

/nuclebd'c i 
©nucleoprolecaoradiolciy .-ti StS

E
t. (41)3356-9616 (9(41)9 8896-4319

http://www.nucleodot.com.br

