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TERMO ADITIVO N° 0001/2018 ao CONTRATO N. 32/2018 - Sequencial n° 4502                                
INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 – PROCESSO Nº 39/2018 
SEQUENCIAL DO ADITIVO N° 4671 

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Quantitativo e do Prazo de Vigência/Execução. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória. 
CONTRATADO: BIOCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. 
OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de pessoa jurídica, para prestação de serviços de coleta, realização 
e distribuição de exames de análises clínicas, exames laboratoriais constantes na tabela SUS, para atender as 
necessidades das unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória - PR, pacientes 
oriundos do tratamento fora de domicílio; encaminhados pela Secretaria para especialidades diversas; para 
especialidades não disponíveis pelo SUS e pacientes avaliados socialmente. 
 
O Município de União da Vitória, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 
3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
75.967.760/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito, HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula 

de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30, a seguir denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado o BIOCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, laboratório 
instalado a Rua Ipiranga, n.º 119, Sala 03, Centro, União da Vitória – Paraná, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob nº 26.648.432/0001-05, neste ato representado pelo Sr. Jairo Flores, RG nº 8.825.739-1 e CPF 
597.335.199-87, doravante designado(a) simplesmente CONTRATADO(A), acordam e ajustam firmar o 
presente termo de aditamento de Contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 
legislação pertinente, assim como pelas condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes.: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 
1.1 - É o presente Termo lavrado para fazer constar a prorrogação do prazo de vigência/execução e 
quantitativo do Termo de Contrato n.° 32/2018. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
2.2 - O prazo de vigência/execução do Termo de Contrato n.° 32/2018 fica prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, a iniciar em 14/06/2018 e a terminar em 14/07/2018, ou até que seja homologado novo processo 
licitatório que se encontra em andamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
3.1 - Fica aditado ao Contrato n.º 32/2018 o valor estimado para seu período de vigência de até R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) para pagamento de exames laboratoriais conforme tabela SUS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 - Cláusula 12ª do Termo de Contrato n.° 32/2018 e Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 

8.666/93 com suas alterações. 

Artigo 57° 

... 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98); 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1 - Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo 
Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas. 
 
E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas. 

 
 

União da Vitória, PR, 13 de junho de 2018. 
 
 
 
 

 

CONTRATADA 
JAIRO FLORES  

RG Nº 8.825.739-1  
CPF 597.335.199-87 

 

CONTRATANTE 
HILTON SANTIN ROVEDA 

RG N.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF N.º 030.419.409-30 
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