
 

 

 

 
 
 

 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 
 
  O Município de Cruzeiro do Iguaçu, torna público o 

Chamamento publico para credenciamento de pessoas jurídicas 
especializadas em exames de análises clínicas (ambulatorial) no âmbito do 

sistema único de saúde (SUS) conforme tabela SUS vigente, interessadas 
em celebrar contrato com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 
visando a prestação de serviços de saúde aos usuários do município de 

Cruzeiro do Iguaçu. Declarando credenciada a empresa Lote 01- 
LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o valor de R$:69.480,68 
(sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito 

centavos) Lote 02- LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o valor de 
R$:9.944,32 (nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos) Lote 03- LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o valor de 
R$: 18.445,86 (dezoito mil, quatrocentos  e quarenta e cinco reais e 
oitenta e seis centavos), Lote 04 - LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME 

com o valor de R$:36.223,70 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e três reais 
e setenta centavos) Lote 05- LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o 

valor de R$:45.817,18 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e 
dezoito centavos),Lote 06 -  LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o 
valor de R$:6.508,58 (seis mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e oito 

centavos) Lote 07- LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o valor de 
R$:18.465,30 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta 
centavos), Lote 08- LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o valor de 

R$:32.828,24 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e 
quatro centavos),Lote 09 - LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o 

valor de R$:3.958,62 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos), , Lote 10 - LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA 
ME com o valor de R$:7.325,03 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e 

três centavos),, Lote 11 - LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA ME com o 
valor de R$:2.057,48 (dois mil, cinquenta e sete reais e quarenta e oito 
centavos). 
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