
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 216 – 24/09/2021

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando: 

 Ofício nº 099/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Porecatu-PR, que encaminha,

para  apreciação,  a  Proposta  de  Aquisição  de  Equipamento/Material  Permanente  nº

09412.450000/1210-03;

 Proposta  cadastrada  no  Ministério  da  Saúde/Fundo  Nacional  de  Saúde  sob  o

nº 09412.450000/1210-03, referente à Emenda Parlamentar nº 81000792, para aquisição

de unidade móvel de saúde – veículo de transporte sanitário  (micro-ônibus rural)  para o

município de  Porecatu-PR, no valor de R$ 397.042,00 (trezentos e noventa e sete mil e

quarenta e dois reais);

 Deliberação  CIR/17ª  RS  nº  17/2021,  que  aprova  o  Projeto  Técnico  e  a  proposta  do

município de Porecatu-PR, cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde

sob  o  nº  09412.450000/1210-03, referente  à  Emenda  Parlamentar  nº  81000792, para

aquisição  de unidade  móvel  de  saúde ao  município  de  Porecatu-PR no  valor  de  R$
397.042,00 (trezentos e noventa e sete mil e quarenta e dois reais).

Aprova a retificação da Deliberação CIB/PR nº 163 de 18/08/2021, 

Onde se lê: a solicitação de proposta de aquisição de Equipamento/Material Permanente número

09412.450000/1210-03,  para  aquisição  de  unidade  móvel  de  saúde  –  veículo  de  transporte

sanitário  (micro-ônibus rural) município de  Porecatu-PR no valor de R$ 397.042,00 (trezentos e

noventa e sete mil e quarenta e dois reais).

Leia-se: a solicitação e o Projeto Técnico  para aquisição de Equipamento/Material Permanente

número  09412.450000/1210-03,  para  aquisição  de  unidade  móvel  de  saúde  –  veículo  de

transporte sanitário  (micro-ônibus rural) município  de  Porecatu-PR no valor de  R$ 397.042,00

(trezentos e noventa e sete mil e quarenta e dois reais).
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