COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR

DELIBERAÇÃO Nº 352 – 28/11/2018

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando:



Proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o município de Rio Branco do Sul-PR, sob o
nº 10409.046000/1180-01 referente a Emenda Parlamentar nº 37050006, no valor de R$ 199.890,00
(cento e noventa e nove mil, oitocentos e noventa reais);



Proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para o município de Rio Branco do Sul-PR, sob o
nº 4122201712191108548, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);



Proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para aquisição de veículo para
o

Transporte

Sanitário

Eletivo

para

o

município

de

Rio

Branco

do

Sul-PR,

sob

o

nº 4122201712281321606, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais);


Proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para aquisição de Unidade
Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte – Castramóvel para o município de Rio Branco
do Sul-PR, sob o nº 10409.046000/1170-04, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais);



Ofício nº 278/2018/GAB-SMS da Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Branco do Sul–
PR, que solicita deliberação em CIB para propostas cadastradas no Fundo Nacional de Saúde sob os
nº 10409.046000/1180-01, no valor de R$ 199.890,00 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e
noventa reais); nº 4122201712191108548, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); nº
4122201712281321606,

no

valor

de

R$

190.000,00

(cento

e

noventa

mil

reais);

nº

10409.046000/1170-04, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);


Resolução nº 007, de 26 de junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul –
PR, que aprova as propostas de aquisições de equipamentos/materiais permanentes conforme Termo
de Compromisso nº 4122201712191108548, para aquisição de equipamentos permanentes para saúde
bucal, e conforme Termo de Compromisso nº 4122201712281321606, para aquisição de veículo para
o Transporte Sanitário Eletivo;



Resolução nº 013, de 26 de junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul –
PR, que aprova a proposta de aquisição de equipamentos/materiais permanentes cadastrada no
Fundo Nacional de Saúde sob os nº 10409.046000/1180-01, destinados para UBS Central e UBS
Santa Terezinha;



Resolução nº 014, de 26 de junho de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco do Sul –
PR, que aprova a proposta de aquisição de equipamentos/materiais permanentes cadastrada no
Fundo Nacional de Saúde sob o nº 10409.046000/1170-04, destinados a aquisição de uma Unidade
Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte – Castramóvel;

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Saúde – SESA
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR

Aprova “ad referendum” as propostas cadastradas no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para o
município de Rio Branco do Sul-PR, sob os nº 10409.046000/1180-01, referente a Emenda Parlamentar
nº 37050006, no valor de R$ 199.890,00 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e noventa reais) para
aquisição de equipamentos e materiais permanentes; nº 4122201712191108548, no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) para aquisição de equipamentos e materiais permanentes; nº 4122201712281321606,
no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) para aquisição de veículo para o Transporte Sanitário
Eletivo; nº 10409.046000/1170-04, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); para aquisição
de Unidade Móvel para Castração de Animais de Pequeno Porte – Castramóvel, conforme abaixo:

Nº da Proposta

Nº Emenda

10409.046000/1180-01

37050006

4122201712191108548

-

4122201712281321606

-

10409.046000/1170-04

-

Sezifredo Paulo Alves Paz
Coordenador Estadual

Objeto
Aquisição de
Equipamentos e Materiais
Permanentes
Aquisição de
Equipamentos e Materiais
Permanentes
Transporte Sanitário
Eletivo
Unidade Móvel para
Castração de Animais de
Pequeno Porte –
Castramóvel

Valor
R$ 199.890,00

R$ 25.000,00
R$ 190.000,00

R$ 125.000,00

