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CHAMADA PUBLICA N.º 003/2022 

ATA N. º 1 
 

As 10:00 (dez horas) do dia 21 (vinte e um) de outubro de 2022, nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações do 
Município de Nova Olímpia, Estado do Paraná, designada pela Portaria n. º 011/2022 de 
25/01/2022 e Portaria N. º 129/2022 de 17/08/2022, para proceder a abertura dos envelopes 
contendo a documentação e as inscrições apresentadas pelas pessoas jurídicas: 
 

Dalton Silva de Melo – ME/CNPJ: 04.602.491/0004-44  

Bioprev Analises Clinicas LTDA/ CNPJ: 12.212.253/0001-08 

 
Para fins de credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços Laboratoriais 
de Análise Clinica, para atendimento aos pacientes usuários  do SUS – Sistema Único de 
Saúde do Município, conforme demanda, atendidos nas unidades de saúde da Secretaria 
Municipal, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com valores 
correspondentes aos pagos pela Tabela da Associação Médica Brasileira- AMB., constantes no 
Edital de Chamamento Público n.º 003/2022 do Município de Nova Olímpia/PR. A Presidente 
da CPL solicitou ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal a entrega dos envelopes do 
credenciamento que estavam sob seus cuidados, protocolados até as 09:00 (nove) horas do 
dia 21 de outubro de 2022, que depois de conferidos totalizaram 02 (dois) envelopes.  
 
Sendo o item cotado como segue abaixo, chegando à seguinte ordem de inscrição:  

ORDEM. PESSOAS JURIDICAS  N.º PROTOCOLO DIA 

1° Dalton Silva de Melo – ME 19727 21/10/2022 

2° Bioprev Analises Clinicas LTDA 19728 21/10/2022 

 

CLASS. PESSOAS JURIDICAS 

Dalton Silva de Melo – ME 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ANUAL 

VALOR UNITÁRIO 

1. 
Exames laboratoriais clínicos para os 
usuários do serviço público de saúde 
do Município de Ivaté, tendo por base 
os valores da Tabela SUS (Sistema 
Único de Saúde), compreendendo 

coleta e análise. 

Conforme a 
quantidade de                                                 exames 
efetivamente realizados 

respeitado o                valor 
máximo, estipulado em 

edital. 

CONFORME 
VALORES 

CONSTANTES DA 
TABELA AMB 

 

CLASS. PESSOAS JURIDICAS 

Bioprev Analises Clinicas LTDA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ANUAL 

VALOR UNITÁRIO 

1. 
Exames laboratoriais clínicos para os 
usuários do serviço público de saúde 
do Município de Ivaté, tendo por base 
os valores da Tabela SUS (Sistema 
Único de Saúde), compreendendo 

coleta e análise. 

Conforme a  
quantidade de                                                 exames 
efetivamente realizados 

respeitado o                valor 
máximo, estipulado em 

edital. 
 

CONFORME 
VALORES 

CONSTANTES DA 
TABELA AMB 

 
Passando-se a análise da documentação apresentada pelos credenciados, a comissão julgou 
que foram apresentadas em conformidade as exigências do Edital, declarando habilitadas para 
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contratações imediatas como é mencionado em edital no presente credenciamento: Item 01, a 
prestação de serviços será dividida entre as 2 (duas) empresas que se credenciaram e 
apresentaram a documentação, Empresa: Dalton Silva de Melo – ME/CNPJ: 04.602.491/0004-
44 e Bioprev Analises Clinicas LTDA/ CNPJ: 12.212.253/0001-08. Conforme previsto em edital 
do chamamento público 003/2022 no item “12.1. Dentre as propostas das proponentes serão 
credenciadas as que atenderem as exigências estipuladas neste edital, sendo que caso mais 
de uma empresa se credencie, a contratação será por escala - mensal.” Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente informou que após o prazo para recursos de 05 (cinco) dias úteis 
previsto no Edital, a comissão se reunirá novamente para analisar possíveis recursos 
interpostos, a documentação apresentada por cada interessado e finalmente apresentar o 
resultado final do Processo de Chamamento, encerrando a reunião, da qual lavrou-se a 
presente ata. 
 
 

 
 
   _______________________________                       ________________________________ 
MARIA CRISTINA GUADAGNINI PEREIRA                          ARLENE MARIA FERREIRA 
                          Membro                                                                            Membro 
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VERONICA PITOL JULIANI SANCHEZ 
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