
 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR 

 

  
DELIBERAÇÃO Nº 156– 26/10/2016 

 

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando 
 
 

 Propostas cadastradas no Fundo Nacional de Saúde nº 09335.3850001/15-001, 09335.3850001/15-

002, 09335.3850001/15-003, 9335.3850001/15-005, 360009228102/01-600, 360009227702/01-600, 

360009228702/01-600, 09335.3850001/16-001, 09335.3850001/15-007, do município de Cambará. 

 

Aprova propostas cadastradas, no Fundo Nacional de Saúde, do município de Cambará, conforme abaixo: 

1- Proposta nº 09335.3850001/15-001, referente emenda 28450008, tendo por objeto aquisição de 

equipamentos e material permanente a serem utilizados nas UBS’s CNES 4051556, 5554268, 5435064, 

4051564, 4051572 e 5554535, no valor de R$ 454.641,00 (Quatrocentos e cincoenta e quatro mil 

seiscentos e quarenta e um reais); 

2- Proposta nº 09335.3850001/15-002, tendo por objeto construção da UBS  do Conjunto Bergamaschi, no 

valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais);   

3- Proposta nº 09335.3850001/15-003, tendo por objeto ampliação da UBS Central, Vila Rubim, Travessa 

Elias Deffune, nº 22, CNES 4051556, no valor de R$ 171.675,00 (Cento e setenta e um mil seiscentos e 

setenta e cinco reais); 

4- Proposta cadastrada n º 09335.3850001/15-005, tendo por objeto aquisição de equipamentos e material 

permanente, no valor de R$ 175.410,00 (Cento e setenta e cinco mil quatrocentos e dez reais); 

5- Proposta cadastrada nº 360009228102/01 -600, tendo por objeto Manutenção do PAB Fixo, no valor de R$ 

100.000,00 (Cem mil reais); 

6- Proposta cadastrada nº 360009227701/01 -600, tendo por objeto Manutenção do PAB Fixo, no valor de R$ 

200.000,00 (Duzentos mil reais); 

7- Proposta cadastrada nº 360009228702/01 -600, tendo por objeto Manutenção do PAB Fixo, no valor de R$ 

100.000,00 (Cem mil reais); 

8- Proposta cadastrada n º 09335.3850001/16-001 emenda parlamentar nº 30840009, tendo por objeto 

aquisição de equipamentos e material permanente para o Pronto Socorro Municipal – CNES 4051548, no 

valor de R$ 149.940,00 (Cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta reais); 

9- Proposta cadastrada n º 09335.3850001/15-007 emenda parlamentar nº 81000991, tendo por objeto 

aquisição de equipamentos e material permanente para UBS Central, Vila Rubim, Travessa Elias Deffune, 

nº 22- CNES 4051556, no valor de R$ 78.305,00 (Setenta e oito mil trezentos e cinco reais). 

 

 

 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
   Coordenador Estadual 


