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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2019  
PROCESSO Nº 698/2019 

 
  OBJETO – Contratação da prestação de serviços em análises clínicas de exames 
laboratoriais, englobando a coleta e análise e a emissão do resultado dos exames aos pacientes 
atendidos pela rede básica de saúde do Município, pelo período de 12 meses, de acordo com o 
chamamento público nº 005/2019 e conforme especificações abaixo:  

FORNECEDOR: MARIAN G. L. HEINZEN - ME 

CNPJ: 17.932.467/0001-72 

Item Código  Especificação Valor total R$ 

1 69616 Contratação de serviços para exames laboratoriais dos lotes 02, 03, 04 e 05. 
  

246.125,73 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da Lei nº 
8.666/93. 

O Município realizou chamamento público, através do edital nº 05/2019, de 23 de Abril de 
2019, para credencimento de empresas para prestação de serviços em análises clinicas de exames 
laboratoriais, englobando a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames laboratoriais de 
análises clínicas nos pacientes atendidos pela rede básica de saúde deste município, com fornecimento 
de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários. A distribuição dos exames será 
através de lotes que apresentam exames e valores financeiros compatíveis com o Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS) e lotes de 
exames não contemplados pela Tabela SUS. 

Tendo em vista a necessidade de oferta de exames laboratoriais à população que utiliza os 
serviços assistenciais da Rede Municipal e que atualmente alguns dos prestadores hoje credenciados 
estão encerrando o quantitativo de saldo contratualizado, se faz necessário a realização de novo 
chamamento público para continuidade desta modalidade de serviço.  

O valor dos exames para os lotes 1 ao 5 terão como base a tabela SIGTAP. O lote 6 são 
exames financiados pela tabela SUS e exigem coleta ginecológica conforme infraestrutura aprovada 
pela Vigilância Sanitária. O lote 7 são exames previstos na Nota nº 001/2018 DAPS/SAS da SESA em 
relação ao Programa Mãe Paranaense (anexo), não apresenta cobertura pela tabela SUS e exigem a 
coleta ginecológica. O lote 8, trata-se de exames não disponíveis na Tabela SUS e necessários para a 
investigação diagnóstica dos pacientes, em sua grande maioria são exames já realizados pelo 
Município, seguindo em anexo o orçamento de novos exames inseridos no referido lote.   

 
Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

   Dotações 

Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 4270 08.006.10.302.1001.2062 0 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 
2019 4290 08.006.10.302.1001.2062 494 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

 
As despesas com a execução deste contrato correrão a conta de RECEITA VINCULADA A SAÚDE 

EC 29/00 E RECURSOS BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE.  
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

MARIAN G. L. HEINZEN - ME, inscrita no CNPJ  sob o nº 17.932.467/0001-72, estabelecida na Rua 
GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 414, CEP: 85604020 – Bairro da CANGO, na cidade de 
Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 25.  

 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 
Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 06 de setembro de 2019. 
 

Samantha Marques Pécoits 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a inexigibilidade de licitação nº 64/2019, em 06 de setembro de 2019. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 


