
 

 

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO Nº - 034/2018 

DATA – 30 de agosto de 2018. 

OBJETO: Contratação de empresa jurídica especializada em exames de análises clínicas (ambulatorial) 
no âmbito do sistema único de saúde (SUS) conforme tabela SUS vigente, visando a prestação de 
serviços de saúde aos usuários do município de Cruzeiro do Iguaçu. 

EMPRESAS CONTRATADAS: LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA, inscrita no CNPJ: 00.775.034/0001-
58, com sede a Rua Romeu Lauro Werlang, 1330 - Centro - CEP:85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr. 

VALOR:  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). Perfazendo o valor total de 

R$:251.054,99(duzentos e cinqüenta e um mil, cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, II, 
combinado com o que dispõe o inciso V, artigo 13, da Lei Federal 8.666/93. 

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 

RAZÃO DA ESCOLHA: Optou-se pela prestação de serviços da empresas acima listada, uma vez que as 

mesmas se credenciou no Chamamento 003/2018. 

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato. 
 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

Presidente da Comissão 



 

 

PESQUISA DE MERCADO 

 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 034/2018 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada em exames de análises clínicas (ambulatorial), no 
âmbito do sistema único de saúde (SUS) conforme tabela sus vigente. 

 

EMPRESAS CONTRATADAS: LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA, inscrita no CNPJ: 00.775.034/0001-
58, com sede a Rua Romeu Lauro Werlang, 1330 - Centro - CEP:85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr. 

 

VALOR: 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). Perfazendo o valor 

total de R$:251.054,99(duzentos e cinqüenta e um mil, cinqüenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos). 
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta dispensa correrão por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 07.00 – Secretaria Municipal de Saúde. 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.  
10302.00082.002100– media e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. 3.3.90.39.00.0000 – Outros 
Serviços de Terceiros pessoa jurídica. 
 

JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO – Que trata-se de empresas interessadas em prestar os 
serviços e disponibilizam atendimento, com profissionais e instalações apropriadas.No que diz respeito 
aos valores são os praticados conforme Tabela SUS vigente. 
 

PRAZO VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019. 
 

Cruzeiro do Iguaçu - Paraná, 30 de agosto de 2018. 
  
 
 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

Presidente da Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 034/2018 

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 034/2018, de 30 de agosto de 2018, 
instaurado pela Comissão Permanente de Licitação, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde e, no uso de suas atribuições, o Dilmar Turmina, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R 

A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei nº 
8.666/93, artigo 25. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019. 

 

EMPRESAS CONTRATADAS: LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA, inscrita no CNPJ: 00.775.034/0001-
58, com sede a Rua Romeu Lauro Werlang, 1330 - Centro - CEP:85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr. 

 

VALOR: 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). Perfazendo o valor 

total de R$:251.054,99(duzentos e cinqüenta e um mil, cinqüenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos). 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em exames de análises clínicas (ambulatorial), no 
âmbito do sistema único de saúde (SUS) conforme tabela sus vigente. 
 

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, II, 
combinado com o que dispõe o inciso V, artigo 13, da Lei Federal 8.666/93. 

 

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 
 

Cruzeiro do Iguaçu, 30 de agosto de 2018. 

 

 

Dilmar Turmina 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 

PROCESSO 034/2018 
 

ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARTES MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
 LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA 
VALORES: 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). Perfazendo o valor total de 

R$:251.054,99(duzentos e cinqüenta e um mil, cinqüenta e quatro reais e 
noventa e nove centavos). 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em exames de análises clínicas 

(ambulatorial), no âmbito do sistema único de saúde (SUS) conforme 

tabela sus vigente. 
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, II, 

combinado com o que dispõe o inciso V, artigo 13, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO: 07.00 – Secretaria Municipal de Saúde. 07.01 – Fundo Municipal de Saúde.  

10302.00082.002100– media e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. 
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica. 

   
     Cruzeiro do Iguaçu, 30 de agosto de 2018. 

 

 

   SANDRO PAULO BORTONCELLO  

Presidente da Comissão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PROCESSO 

DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2018 
 
 
 
             Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente 

ao Processo de Inexigibilidade nº 034/2018, em favor da empresa: LABORATÓRIO BIO EXAME LTDA, 

inscrita no CNPJ: 00.775.034/0001-58, com sede a Rua Romeu Lauro Werlang, 1330 - Centro - 
CEP:85.601-020 - Francisco Beltrão - Pr. pelos seguintes valores: Lote 01- 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). Perfazendo o valor total de R$:251.054,99(duzentos e cinqüenta e um mil, 
cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 
Cruzeiro do Iguaçu, trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 
 
 
 

DILMAR TURMINA 

PREFEITO 
 
 


