
INCLUSÃO DE ITEM  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2017 
 

Objeto: O credenciamento de empresas especializadas em prestação de serviços na realização de 

exames laboratoriais relacionados nos Anexos I e II deste Edital, para pacientes do Município de Antônio 

Carlos encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante agendamento prévio ou não. 

Considerando que o município de Antônio Carlos, não possui laboratórios para análise de biopsia, e que 

para isso utiliza de serviços do Estado por meio do CELK, e que o mesmo devolveu solicitações de 

análise, com a justificativa “ no momento por conta do saldo de contas o agendamento de exames para o 

município está indisponível, sugerimos procurar outra referência para a execução”.  

Considerando que a demanda de paciente que necessitam realizar este exame está cada vez maior, e 

que o saldo está negativo junto com a Celk.  

Considerando que este exame é de extrema importância para a vida dos muncícipes e que o atraso na 

realização da mesma pode colocar a vida desta pessoa em risco. 

Que a secretária de saúde entrou em contato com o laboratório hora já credenciados na prestação de 

exames laboratoriais, e os mesmos passaram orçamento para a realização destes serviços. 

Desta forma, o município de Antônio Carlos torna público a inclusão de itens no processo Licitatório n. 

36/2017 – Chamamento Público n.  02/2017, para uso dos munícipes. 

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA  
Subgrupo 02 – DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO 

Forma de Organização 14 – análise de biópsia 

 

01 Anatomopatologia e citopatologia   R$ 297,50 

Desta maneira, fica incluído o item ao edital do chamamento público 03/2017 e as demais disposições 

seguem vigentes e INALTERADAS.  

Antônio Carlos, 22 de julho de 2021. 

 

_______________________________________________ 
Geraldo Pauli 

Prefeito Municipal 
. 
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