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 O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato: 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ADRIANA M BONATTO & CIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 296/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ANDRETTA & GEOVANELLI LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 297/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E 
CULTURA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 298/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa BARROS E MOURA LABORATORIO LTDA - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 299/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CASTELLI & FRANCIO LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 300/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
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atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LABORATORIO BIO EXAME LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 301/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LABORATORIO BIOCLINICO S/C LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 302/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LABORATORIO PADRE ULRICO LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 303/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LABORATORIO SAO LUCAS COSTA LTDA . 
ESPÉCIE: Contrato nº 304/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa RENATA BAU-ANALISES CLINICAS-ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 305/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 



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 3 

 

fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ROSANE MANZONI SEERIG LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 306/2022 -  Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VANDRESEN &VANDRESEN DIAGNOSTICOS 
LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 307/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinto) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa VITA LAB LABORATORIO LTDA - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 308/2022 - Processo inexigibilidade nº 27/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços em análises clínicas laboratoriais nos 
setores de hematologia, bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, englobando o 
fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise e a emissão do resultado dos exames, para pacientes 
atendidos pela Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até o 10º (decimo) dia útil de cada mês subsequente. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

5880 08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

5890 08.006.10.302.1001.2049 494 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 
 
                                                           
                                                              Francisco Beltrão, 1 de abril de 2022. 
 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 


