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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Município de Capitão Leônidas Ma ques - Paraná 	 CNPJ 09.401.856/0001-43 

Fone/Fax (45) 3286-1146 	 e-mail: clmsaude@certto.com.br  
CEP 85790-000 - Avenida Tibagi, 375 - Centro - Capitão Leônidas Marques - Paraná 

PORTARIA N. "660/2017 
DATA: 24.07.2017. 

O Secretário Municipal de Saúde de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE 

Adjudicar e homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços n. 002/2017 de 23 de junho de 

2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Porte 

I, área de 302,63m2, no Lote n. ° 161-A-1 Rem. da Gleba 12, Bairro Santa Mônica, neste Município, referente ao Programa de 

Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), de acordo com as especificações, discriminações técnicas, critérios, condições 

e procedimentos estabelecidos, obedecendo às normas e aos projetos, memorial descritivo, quantitativo e cronograma de execução, 

como forma de prover infraestruttura adequada às Equipes de Atenção Básica para o desempenho de suas ações, conforme Portaria n. 

° 340 de 04 de março de 2013 do Ministério de Saúde. Considerando o MENOR PREÇO, regime de execução indireta, empreitada 

por preço global, como critério de julgamento, fica vencedora com o valor total de R$ 382.989,60 (trezentos e oitenta e dois mil 

novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), a empresa PLANO ENGENHARIA LTDA, para a execução integral do 

objeto, de acordo com as especificações, dentro das normas e obedecendo aos projetos, memorial descritivo, quantitativo e 

cronograma de execução 

Município de C 	idas Marques, Estado do Paraná, em 24 de julho de 2017. a
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Ade jfir antovani 

Secretário unicipal de Saúde 
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