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Em confonnidade com a l~ (OfT1lI~tat - 846, de 04..fi..1998
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C>etnotMtralf6e. contébels COfTespondenttl. eoa .xenoick»a nneto. em 31 ce dezembro de 2011 ti de 2017
BãIIncoa Mimonlaia _ __Oemonatr~ do RuUllado do Periodo ._

Ativo ~ ~ Pauiw --U!I 2017 ~ ~
Citeulant. 7&1.745 370_780 Clrculante 3.111..581 3.1115.460 Receitas OperllCionais 28.214.319 21.516.441
C.ixa e equivaJ9flt9S de caixa (nota n' 4) 134.842 1.843 Fornecedores 181061 225.383 Com reatriçio
Contas a racaber (ela na 5) 41.255 ObrigaÇÕ83 trabalhma.s (nota nD 11a) .28.1 V <436.630 R..:ett: •• de ettvid.cle. a.a1l1tenclal. 28.027.111 27.466.000
Adlantamentos(notanR6) 99.907 61.135 Obrigações sociais (nota n· 11b) 1.0013 150.768 Verbas aplicadas para custeio (nota n· 17.1) 28.027.91927 .• 56.000
Estoques (nota nR 7) 414.341 307.610 QbrigaçMo!; trbrtárias (nolll nR12) 74786 82.653 s.m rMtrtçio 186.A60 60.441
Outros créditos 1.400 192 Férias e encargos a pagar 835677 862.676 Doações (nota n- 1e) 4.589 ;3,5!iO

Nio Clrc:ulante 2.055.699 2.2t'.172 Serviços com terceiros 688.116 807.161 Financeiras dedlQldas das despesas (4.164) 66.189
Realjzlllvel a longo prazo (nota nU8) 957.596 905.527 Provisão para processos judidi.is (nota n' 13) 14445 262.-471 Outlas receita$ 166.535 2
Depósitos judiciais (nota n' 8) 957.596 905.527 Serviços mantenedora a pagar (nota nR1.) 703.631 1.019.554 Daapua. Opat.çktna" 28.214.378 28.856..148
POfmanonte Contas a pagar 784aO 68.164 Despesas. com peescel 9.951.985 9.795.228
tmObilll.aóo (not. nG 9) 1.098.103 1.363.645 Verba. a .plic;ar inves.timento .7 255 Medicamentos. meterl.1a 3.282..575 3.62'7.300
hrtangfvle (nota n' 10) Mio Circulante 2.066.66 806.527 Swiços d. terceiros 1.4.361.043 14.550.871

Total do Attvo 2.113."" 2.83e.952 Obrigações sociais (nota n' 11b) 957 596 905.527 Despesas admInistrativas e gerais 311 ..2.40 560.649
As nolas expIic.ativas sio parte integrante destas d&mOl'l$tr.ções financell'a$ Recursos aplicados em ativo permanente 1.098 103 Depreciação 257.287 283.024

•••• II~ do . ~ Patrimonio liquido 1_ ••• taw; 50.249 39.076
P.trlrn6nkJ UctUldo (Paa.tvo. o..cobeno) no e.erdclo ~: :.:=;~nce~~~~1,(2:':1°:::1 (~:o~~a:=~~aioparte integrante d9St3$demonstra~(~;,~:~~

Património eoçlal ~ ~ Aa notas explicaM&: do parte Integrante dutas demonstnlÇÕ85 financeiras Demon&1raçio CIoFluxo ae Caiu
~~r~::ser::aação (:2.181.0Sb) (87:"~ lliiiiOnstracJo do valor Adicionado AtMdadea OpetadoM" ----121! ~
Transt.rênciu patrimoniais 838.302 2018 2017 SupetavitJdêtic:tl Nquido - (1.33V.707)
Conuapartida ImotJHizadoPassivo (1.098.103) Roçeltas Operacionais Brutas ~ 21.4Si.iSi Ajual •• "... conciliar o
Suparãvit (déficit) do 8X8rcfcio _ (1.339.707) Com as.sistência médica hoapitalar 28.027 919 27.456.000 ,..ultado"... fluxo de '*••
No final do exercicio (2.440.836) (2,181.035) Com doações, V8lbas e outras 191 223 3.652 Oapreciaçio

A. notas axpicatJvas sio parte integrante destas demonstr.ções fin.ncelras In.umos Adquiridos de T.ceiros 17.e54,857 18.738..820 ContingAncias

-- NohI.Explicativ •••• DemonatrAfõe.eonbibel.--- ~=~cc:":eu:r::outro& 1!:~_: l~:~~:~~=~:~!~::Il2adono
1. Conte:rto Operadonal: a. Breve hlstõrlco daentld8de: A Casa da Va""AdlclonadoBruto 10..264.288 8.120.832 TranslerAnclaspatrimOnials
Sallde Santa Marcelina, entidade sem fin& IocrativQ$, loGalizada em Siío Retenções 257.281 213.024 VariaÇÕtMIno capital circulante
PllulolSP reconhecida de utRldade pubtlca pelas eutorídades federais, es- Oepreaação 257 287 283.024 Adiantamanlos
taduais e municipais, firmou contrato de gestão com o Governo do Estado Va50r Adicionlido Liquido Estoques
de Sio Paulo, em ;3<Y05l2007que lei renovado em 0110612017, por inter- Produzklo fie" Entidade 10.006.188 8.437.aoa Outr06 crédltOl
médio di Seoretaria de E.stado da Saúde roglda pela L.eI Complementar n' Vllor Adk;Jonado Reçebldo em rran.stet'ênçNl 101 50.509 DepóM08 judICiais
8-46de 0410611998, para regulamentar o desenvolVimento das açO8&:e ser- Reçeitas financeiras 901 58.509 COntu. receber
viço.s da eecee no Ambulatório de Especialidades Médicas da Zon. Laate. V.1or AdicionadoTotal. Dlatrlbuir 10.007.-00 8.496.316 Fornecedoras
A OrganIZação Social de Salkle Sanla Marcelina - AmbUlalór10 Estadual OiatribuiçiodoY.kwAdic~ 10.oo7.JOO 8.41NU18 ObrigaçãesTrabalhtstas
de E~eclalidades Médicas, mediante o cumprimento Integral do contrato PessoaJ e encargos 9.951 985 9.795.228 Obrigações Sod.1a
de gealão acima mencionado tem por finalidade atender 9Dm 80ua rQCOr- Impostos, taxas • contribulçõers 50..249 39.076 Obrigaç6es tributarias
505 humar106 a técnicos aos usuárlOtõ do SUS • SlsIema Umco de Saúde, Despesas tinancans, JlKOS,aluguéis 5 S65 1.720 Pfovisões de férias e encargos
oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistMcla e sua ca- Superavit (déficit) do axerclclO (1.339.707) Contas a pagar 5aIViçoa terceiros
pacid.de op.ractOOaJ os ~oa da~ em au. ar•• de .atuaçio, item As no«as elq:)Ilçativas são parta Int~nt. destas demonstrJlÇ6esflnanc:eiras Senriços mantenadora
b abaixo. b. Área. de atuaçao: A Orga.nlZação tem por finalidlde atender b. Caiu • ttquivalcnte. d. cai •• : Compreendem. depóaitoa bancário& e Outras ~ a pagar
exclu~mente ~clentes do SIstema Unlco de ~Ode - SU~, oIer~o apfic.ções financeiras d. curto prazo que estão reglatradu pek:l vab d. Verbas a apiear investimentos
06 strVIÇOS de ~aUde que se enq.uadram nas modaidadas abaIXO descritas, apliceção acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço; c. Caiu Uquido gerido na atMdades operadonal.
conforme sua ~: 1. At8ndime~ AmbuIatorlal; 2. Prog~as Eapeci- Estoquea: Os estoques sio demonatrados .0 custo ou a,. vabr de rem.- AtMdld •• de lf'Ivoutlmanto
ais e Novas ~~tid~des de AtendllTlenlo: c. ~ manute~: Da r~r- eão, dos dois o menor. O custe determin.do pekJ método d. avaliação dos Aqulsições de bens no imobilizado ao custo
50S 9COflórnlco-financatros da O.S.S. AmbulatórIO de Esp«ialidadas sac estoques usando-se o custo m6dio a, fim getaJ, compraendem os materiais Baixas de bens no ImobiNzado
provenientes: 1. Dos recu~ previstos no ~r.ilto de gUllo firmado com ulmados na operaçio da Enüdi!lde (medlçamentos, matenais hospitalar8S. CaIu líquklo consumlckl
o Govorno do Ealado de São Paulo; 2. De -M90a que poaaam S.M presta. materiais cirurgicos e materiais de consumo) sendo que os mesmos se .,.. atMdadce do 1nV'G.tImonto
dos sem preJufzo da asslstência a saúde; 3. De doações e contribu~8S apresentam livres de Onus ou gravames. d. ~iliudo ttens do Imobiü- Attvidad •• de Flnanclamenlo
de ent~.des nacionais e. estrangeiras; 4. De rend~m~os de ap',lcaçoes zado aio mensurados peb custo hIStórico de aquisição ou doação. dedu. Bena r~ em doação
financeiras e de outrOli ativos pertencentes ao palflmOnlO que e.sI.rvefsob zldo de depreciação acumUlada e perda de redução ao lar r8CUperá~ Dap6sitoa judlcla16
a a~mjnistnr:çio da O.S.S.; 5. Obtençio de em.Pfêstlmos ~m orgarns~ acumuladas, quando necessârlo. Depreciação: A d8pf8Côlção acumulada c.lb Liquido conaurnldo nas
naclonals e Int~nacl~als. O result8~ econ6m~ que ~Iver dos .elVlÇOS eobre o vab' depreciável, que • o wete da um atIVO, ou outro valor ~ti- Atlvid.d •• de FlnancUimanto
que presta sere .phcad~ na melhorlf!l de suas Inst.laçoes, recursos hu- tuto do custo, dec:ll.aklo do valor reaidual. A deJ;weciação e reconheclda no Variaçio de ~u e equlva~ntee d. çal ••
manos e recursos materiais. ~ ';0. organlzaç:io: A estrutura orgAnlca da resuttado beseeneo-ee no método linear com relação àa vidas Utela asU.. Saldo de caixa e oquivalontes de
Ambulatório m6d~.de e~lalidades.de zona I.estaesté com~sta por: 1. madas de cada parte de um item do imobilizado; •• Valor de recuperaçAo caixa no inrclodo elCerclelo
Conselho de A_dmlmltraçao, 2. Diretoria ExecullV8. 2. ExecufllO do eon-. de.uva. ("'impairment"): O irnob8izado é revisto, se tOf8m idenlifieadas Saldo de caixa e equivalentes de
trato de Geatao: Foram exec~ada, as atMdada' ~lxo demonstradas clrcunstincias que indiquem que o velar eontábil pode Mo 5et ree~r- caixa no final do exercido 134.84.2 1.84J
comobserv!ncI8t1xadap~8rtlgo117.dalnstruçãon 021201fldoTribunal ãveI.1. PIlssivo circulant.: Demonstr.d05 pelos valof_ conhecidos. VarlllÇi.odeealueequlvalentudecal.. 132.89SI (208.262)
~~;:~::.~ d:!tS~a:: de Sao Pau$o: ~ de ~ ----2a ~k:~veis, acrescidos, quando ap~"", dos con~es encargos Aso notas explk:a.tivas sio parte inte!1anta destas demonstrações financeiras

N' de Primeiras Consultas Ambulatorlais 39 000 20 650 (47 OS) lI"ICOlfidos;g. Proviaóea: Uma pmvtSaO 11reooo~ida no balanço quando Vefcutoc 50.203 50.203
N.lnterconsulas ambulatorials 60'636 .5'463 (25'02) a Entidade possui uma obrillBçlo legal ou constitulda CClTIOresulado de lnataIaçOes 247.012 247.012
N' de Con&:ultas sub5aqOentes ambulatoriai&: 204:000 184:673 (4:57) um avento pused!l e !provável q~. um r~u~ econ6nuco seja requerido Equf>amen\:oa de informãliça 44S.851 t .455 (27.876) 420,430
Total 303.838 2eO.78e (1411) para saldar a ~IQ~ao. As prOVisões ~o regiStntdas btndo eomo base ApaJ'elhoc odontológlcOS 28.64& 1.300 30.846

ConsuttuNioMjdlcae Tatald.aoll' :'=85am~=~n~~=~(:::a,,-: ='=U.slrnóvaisdetercelro:·=:= &.562 (107.629) 2.;::~:

N' Consuttas não Médicas Ambulatorials ~ ~ ~ ceIta: dlEl!,lda representam os ativos lmObdizadoe e .ntangMNs recebidos Total do ImobiRzado 3.720JW5 5..582 (107.629) 3.619.na

~~~ProcedimentosTerapéUticos(sessõea) 4~~ e!~ (1:7~ :e:~~:~=r~~~~:a~~:ot~= =~=:Ce~~rglcos{820~(~~= ~::; (915~~
Tobl d. 20" 'tu e são r~hecIdoa no rasultado do exercl'oo, de aCOfdo com o regime Móveis 8 otan.Rios (351.900) (36.n8) 6.382 (382.296)

~ ~ ~ =s~:=~ ~=:'o ·~-:SMJm=zam~=~e~~'!:a ~:f=s e ~u~menlOl (~~:~~ (~~:~~ 4.0~ (~;~:~~~~
Total d. 2018' (2) C:PC 07 (R1). L Co~bU~o ao IHSS e~: Cortorme ~isIaçio Instalações (l<40.6n) (15.856) 27.500 (129.033)

N' de atividade SAOT CImlrIIIIIQ. f:I:QduiiIQ ----2a VIgente. a Assoclaçao Beneficente Casa de Saúde Santa Matcelina é uma Equipament06 de inklrmática (393.496) (23.366) (416.862)
Diagnóstico por Utl:tauonografia 12600 10261 (1856) entidade fRa~ 8 está !santa do pagamento ao INSS (ooI:a patronal) Aparelhos odontok)glcos (9.103) {3.039} (12.142)

g::~~~~::~~=;:I:laMagnátlca ~:~ ~:~~ ~9~~j~":::::R~::(R:~;~r~::~==~~:'::r~g~.':~= ~::=ias (1.a56.501)(247.H7) 93.023(2.010.845)

Diagnóstico por Medk:lna Nucfear in Vrvo 1:728 1:759 1:79 ~8:aa:;1l:= ~=j~rge~.~:i;~e~~a~~~e,,::::.~ ;=e =:'d:::'~o:.a (2~:=~ (~~~!!~93.~ (~!!~:~~~
~1:~:;a';~;:=~eciaJdades :~.~~ ~!.~~~(~3~J ladoa de ~ttvo&e pas&l\lo&,uclm ~o ~ valores de raealtas, custos ~ A amortização das benleitorias realizadas no imóvel pertencente ao In~h..

Total 50:988 44:328 (13,0a, ~~ Os~es r:ls~em ~ diferenhts :qu':saest~=. 4. ::=:~d:.S=~::!!:~=~::2,::~::dée~:~3~=

~.:t:!e6!~$Utl:órios _ Média ~ ~ a SI:~:S ~u conta&::'rclriu :.~~~:n~Sd. cu,:c' pra2O: base no p-azo do contraio de geatio celebrado com o Governo do Estado
N.' deleitas _ observação com nebulizaçào 2 2 fundo de Investimento FIO Dt: o.acr)ç:io -..2D.1I --2Q1I de São Paulo. 10. Int.nllfvel: Abrange atiY06 incot'PÓfeos, classificados
N' de •• Ias de IIflfermag&m 6, ., =11Iç6e5 financeira.s - r8CtJl'&06com reslriçao ~:~22 ', .••••843 conIorme pront.K'lCiamentoCPC (M. aprovado pelas NBC T.19.8, Resduçio
NI d. SilI~da pequenu dtUlgiKlprocadlmentos .- CFC n.;1.139108, e NBCT.19.8· rr 1 - ResokJçio CFC n.'1.140108.
N; de salas para nebtJllzaçio O O ~ - Receber: -..ZDl.I ----2QU =:o T_IM ,nlJlje di dtprteilcig ~ ~

~:~~=:J:::o=;,!~~~::S~':'ção (Adulto) Termo de reürratiticaçio ~ 0212018 Investimentoa 47.255 Amortizações AcOOlulada 20% (18.a14) (18.814)
NI' d. sala para NebUização J UBdicação a Total 47.255 Talal
Hemotransfusio com 02 cadeiras + observaçio (Infanll) 1 Aseinado em 2711212018 o Termo de Retlrrat1ficação n' 0212018 refet'Brlle l'.Obri~ Com Peuoale Encargo. Soc"1a:
Ng d••• I.a de curatfvo contaminado 2 • invalitimenlo para .quisiçlo d. 01 aparelho d. vIdaogastroscópio n•.lCfvel ,.) Obrig.ções T,.balhlata.: Oeacnçio ----2InI ----2InZ;:::~~~:~~~:~=n1Osm"'_ ~i=~~~~C<Od",,~OoW:~~-:,i!~"':S~!~~;a 427~ 435~~

~:~::I~t::e:~:!mentodeUrg6ncla/EmergAnc!a 6 6 Adiantamentocompuleório 1·~.645 7.025 ~f~lgaç6eeSocIe":OeacriçãO ~ ~

NRda salas de dlSfJ9I'Isaçio de medicação para TB e HIV 1 1 ~~rdo pulYldenciário .2.220 INSS a recolhet 56.264 60,258
O Ambulatório Estadual de EspeciaRdades MlIdk85 Santa MarceMoa da . .~1 ~1.115 FGTS a pagar n.149 15.010
Zona leste atende inlegrafmente e aem distinção a IOOaa população gratu- 7. Estoques:.~ estoqu~s mstentas em 31 d. dezembro Ml:a~ valoriz~s PIS 50bra fofha a recoJhlilr 9.430
itam8f1te. 3, Prlncipala Prjtlca. Contábel.: 3.1. Declar.ção de contorm~ ~ custo médio, ~U_8nao superam o valor de mercado e estao assIm dI&- INSS a recolher - retenções 4.065 4.991
dada: As dlilmonstraç6es contábeis foram elaborad.s a astAo sendo apre. ~mlnadoS: ~l9Ao --2ll1A ~ Outros 535 1.019
sentadas em conformidade com 85 prâlicas contábeia adotadas no Brasil, ogaa e mecbcamentos 87.895 29.579 Total- Crcu!.nte 140.013 150.751
as qua!s abrangem: a Legislação Societárla, 06 PronunclamanlOs, as Otlen- Eq~lp~entos :ot&!orea !dIvldUal, Descrição ----2iUI -..221Z
tações e as Interpretações emitidas pfNo Comitê da PronunclllmAntos Con- ma .enalS man ençao e ersO& '\.043 2.249 PlS sobre tolha a recolher ijudlcial) 951.596 905.527

táb8i1 (CPC) e as natmas emitidas pelo Conselho Federal de Contabi~ade =0::::: ::~: ~fs: J~': :,lrwr:;:..la Oescrlçi ~ ~

;~~.f:JE1L~ªÉ~êªl;g:;:g~ª=::'~=~~~:f~c;,.~~n2f>1~ 'E:ru~:=~~~='d~'~_~o ll~ E:lli
das em Reais, que ti a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas To'-I . . 474.341 3O~.6_10 155 retido de terceiros 900
com base no custo histÓriCOe atNos financeiros disponfveis para venda, 8. ReaUzavel à Longo ~8Z0: a) Oepóslt~ judlclala: ~ con~s Total 74.716 82.653
excelo se indicado de outra lorm~ confOfma práticas contábeis d8&Ctitas ao Programa de Integraçao Social - fltS estão sendo depositados em JU{zo 13. Provla.io Pata Contlnginciaa: Conshtulda pela Adrrnnislraçiio, de
a seguir. As demonstraçOes contabela re1erentes a 3111212017, dlvulgada medianta Ação Declaratóna com Ilminar concedida • Casa de Satlde :Santa acordo com a avaliação de rlaoo elaborada pela assesaorla jurfdlca na data

~~rad~n~~~h:;:~~~~ ::~=a:r~~:~:~~=~~~:o =~~~~~~~~.~~1~~;)~.~ ~~~: ~~~ r;:=:::='~t~r;:~~e;~~;:~:~:~~!t~
das receitas 8 despesas é eletuado em c::oM>rmidade com o regime conta- uso ~.o demonstrados com base no '"to.: ~"g,"aI de cuat? dedu~ da prováveis, cuj05 montantes U(Ao assim representados:
bil de competAncla de 8Xerdcio. Os vak:Jras recebidos a empregados dos depreclaçào, conforme demonstrado a segUir. o.pr... ~ ~ Descriçio 2018 2016
Contratos de Gestio originado&: de c:ontratoa com a Secretaria de Estado OeacrJçlo .. . ~ ~ -ZD1I ----2Q1l Reclamações trabalhistas 14,«5 262.471
da Saúde do Estado de São Pauto, são registrados d. seguinte forma em Aparelhoa médICOSe clrúrglOOa 1..412.528 915,956 556.572 716.918 Total de contJngincl_ ho p. •• tvo clrcu"nle 14.445 262.471
conformklada com a CPC07 (Rl): • Recebimento dos rectn08: Qu~ndo Móveis e utenstliG6 495.062 382.296 112.166 1.49.537 Outros prOCas&08 'vaiados pelos assessores JUrfdicos como sen10 d.
ocorr. o recebimento de recursos é raconhecido um atM:l (caixa e equt- MáqlÃnas e equipamentos 169.815 113.301 M.514 88.404 risco possfvel sem mansuração com suficiente segurança, no montante de
valentes de caixa) em contrapartida a prOf8to a 8Xecutat no pasaivo circu- Velcubs 50.203 41.256 8.947 10.818 RS 657.268 em 2018 (R$1.Zl1.908 em 2011), para os quais nenhuma pro-
lante .• Consumo como da&pesa: OUando acoITem os gastos dos contratos Instalaçõ85 . . 247.012 156.532 80.480 106.436 vtsão foi constltufda tendo em vtsta que as práticas conlábels adotadas no
da gutlo, são reconhecidas as despesas e receitas correspondent8S em Equlpamantos de I~matic:s .420.429 389.381 31.058 53.355 bfasil nia requerem 5Ull oontabitizaçio. 1•• Sorviçoa _ Mantenoclora: (a)
montantes equivalentes 0\1 seja sem Impacto no resulado do 9J(9I'clcio • Aparelhoa odontológlC05 30.945 12,143 18.802 20.543 Serviçoa medlcoa: De acordo com o que dispõe o Regimento Interno do
AqulalçAo de bens: au~nclo OC~8 a aqulslçiio de bens dos conlratoa de SUbtotal 2.885.64 2.010..845175.149 1.130.561 DepartamentoOrganlZaçloSoclaldaSaUdeSantaMarcellna-Ambulatórlo
geslão são reconhecidos os attvos imobilizados e lntanglvels, em contra- Benr~orIas em . de Especialidadocs Médicas da Zona Leste, menaalmente é transferiOO à
partida a uma receita diferida no passivo não circulante .• Rendimentos de ptoprledad~ ~e tercetr05 733.783 510.829 222.954 223.084 CU8 de Saúde Santa Marcellna os recuflõ05 para pagamento dos médicos
.pllcaç6e5 financeiras: Quando ocorre o rendimento da apllcaçõel. financai- Total imotrilizado 3.819.777 2.521.6741.oaI.103 1.363.545 da eaaa de Sa.üde Santlll Uafcalina que preatam _nriços no Departamento
ras sio reconhecidos os acréscimos de ativos em contrapartida Bprojeto B A mcMm~taçio esta demon.trada e seguw: Organização Social de Sallde Santa Marcelna _AmbutatÓl'Io de EspacIaH-
executar no passivo Clrculante. Em coMequência à pratica conlábí1 adolada Oeactk(io. Custo . . --Ã21Z ~ ~ --2211 dad Médic ..1- Z
pela Entidade, oc afeitos no resultado do axarcfelo relacionado$; ao contr.to Apar~ mád~ e clrurglCOl 1.537.758 3.807 _ lA72.5Z1 as as UCl ooaleste, IlpUnldos em função dasconsukas médicas
de gestAo sAo nuk>s pois todas as despesas Incorridas com o programa &io ~ e utens~ 501.437 - (6.375) 4iS,062 executadas observando o valor médio estabelecido pelo Consetho de Ad-
vinculadas a recursos recebid05 com utiQ:ação eapec;nica n8SH projeto. MáqUInas e eqUIpamentos 174.155 - (4.340) 168.a15 minlstraçio. Os valores transferidos, por regime de caIXa. estão demon-

strados abaixo: Continua f ...}

sábado, 30 de março de 20'9

r--- Organização Social Saúde Santa Marcelina Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste
GNP~F: 60.742.61610014-&4
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Me.es (...] Continuação ----.201J --.2m1 ficits e ajustes ocorridos. RalerHe ainda a recursos a serem aplicados, Oescrtçio -2V1I --lU11
Janeiro 473,515 431.503 exclusivamente, a05 obletivos do contrato de gestão. De acordo com o men- Oe.peu financeira
Fevereiro 5302.367 46Z.660 cionado na Nota Explicativa n.~ 1, lace 80 contrato de geetiio e execulfão Deepeeee bançárilUl e juroa (5.665) (1.720)
Março 605.342 717.415 das alividad8li e serviços de eeüae, 06 recursos financei(06 destinad05 ao Subtotal (6.666) (1.720)
Abril 532.119 502.992 custeio das a:tMdadas desenvolVidas paio AmbulalOtio Médico de êspe- Receita flnancetra
Maio 552.202 610.477 cialidades da Zona Leste é provido em sua maior parte. pela Secretaria Rendimentos apicayõ9s financeiras 58.287
Junho 532.864 582.769 E6IaduaJde Saudedo Governo do Estadode São Paulo. N9SS8sentido,a Oe&COl'rtos obtido&; 901 222
Julho 500241 537.906 Entidade depende do recebimento regular eeeees recurso., bom como das Subtotal 901 se.S09
Ago.sto 588.1n 633.060 polRIcas e diretrizes treçeeee palaSecretaria Estadual d. Saúde do Goy· Total (4.7&4) 56.789
Se1embro .98.596 555.665 erno do Estedo de 510 Paulo para a manutenção de su •• atividades e de 21. Compens.çóe.: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em
Outubro 608.012 578.579 S6U equillbrio econâmico-financeiro.O wlor do plltrirnônao liquido (passivo 58U5MOS contãbeis para registro do custo da isenção da quota patronal de
Novembro 543.5-41 543.032 a descoberto) da 2018 é da (~2.<I-40.835) e em 2017 era (RS 2.181.035). Prwidenci3 Social usufrulda.DesCfiç.io -...2Q1I -2Q11
Dezembro 534.198 538.509 17. Verba. de SubYençãH: As varbas am 2018 foram hradas face ao Isenção da cola patronal 2.358.276 2.316.101
TOTAL 6.501.17" 6.694.567 Termo de Retirratilicação 0112018 ao Contrate de üestec de 2018, eesí- Termos de permissão de uso 1.826.184 1.712.736
O saldo apagar pelo AME à Casada Saooe Santa Marcelina em 3111212018 nado em 2711212017 através do processo 2017 n~ 001.0500.000.10112016 ImóV8t em Comodato 1,200.000 1200.000
á de R$534.198 (R$ 538.509 em 2017), Incluindo além das Iransferên- sendo o processo de origem ri' 001.0SOO.000,05W2012 até junhol2017, Tot.l 5.384.460 5.228.837
cias cor consultas médicas, valores relatiws a medicamentos e impres-- a partir de juflol2017 foram lb9radas pelo Contrato de Gestão processo Os valores alocacos neste grupo não compóem os Ativos e Passêos da
scs. (b) Servlçoa de tecnologla da informação: Na Assembleia Geral de origem 001.0500.000.15612016 putilcado no Diário OHctal do Estado Ent\dade. 22.Isençõe:. Previdenclárlas Usutrukt •• : Em atendimento ao
ElCtraordinária realizada em 01/04f.,W14 foi eprovado o Regulamento de de São Paulo em 01/0&'2017, com vlgêncla de 5 anos Bonde serão re- § 2* do artigo 1VI da lei nR12.101, de 27/1112009, são demonstradas a se-
Gestão Corporativa da Area de Tecnoklgla da Informação e o critério de ra- pessaccs R$ 137.280.000,00 durante a vigência do r~ Contrato Quir, os vejoree relatNOs a isenções previdenciárias, como se devido tossem
teio dos custos e despesas comuns, sendo utilizada a quantidade de equl-- de Gestão. O vaJor recebido para o exerdclo de 2018 101de 28.828.000 gozadas durante o exsrclcio: Oe8crlvio ---DlI ---.lilll
pamentos. Em função desse rateio foi debitado ao AME no perlodo de 2018 oontabillzado no passivo circuklnte e foram apropriados para o 8l:erclcio Ordenados e salários 8.4A.OO7 8.331.288
a importância de RS 252.0878 O saldo a pagar em 3111212018 era de AS de 2018 R$ 28.027.919. Foi publicado do Oiârio Oficial do Estado de São Percentual de oontribui9ãodevkla n 27,80% 27,800/0
24.954. (R$ 39.0oa em 2018). (c) ServlçOl de dlagnôctlcos por imlgem: Pauk:l em 2911212018 termo de ReUratlftcação n' 0112019 ao Contrato de Total devido caso a entklade
Na Assemb«tla Geral Extraordlnãria realIZada em 2910912017 foiaprovado a Gestão processo 001.0500.000.15612016 com allaraçôos de cláusulas do nio gous_ de '-ehç.io 2.358.276 2.316.101
reforma paenal do ReglmBflto Interno do Ame onde 58 epeoeou o tep~ a Contrato de Gestão celebrado em 01/0612017, como segue: 4 op6faclona- (") INSS 20%, FRIIS 5,8% e Seguros contra riscos e acidenles 2%. 23.
titulo depreeteçãc de eervçoe de diagnôsti006 por imagem realizad06 peJo Uzação da gestão e execução do contnltO;· prazo de v1gên<:ia do contrato Seguro.: A Qfganizaçao SOçlal de Saúde Santa Marcellna, por meio de
Hospital Santa Marcelina de necueree a forma de remuneração é 100% da de 5; 4 valor do repeeee no perkxkJ de jilfl6U't1 a dezembfo de 2019, eera sua mantenedora mantêm apóticos para cobartura da saguros em mon-
labela de remun8fllção de serviços do SUS. No perfodo de janeiro a dezem- de A$ 29.837.808,00. Rendimento. financeiro.· Aeferem-68 a rendlmen- tarrtes julgados suficientes para cobrir $lnistrOCi ccs seus bens patrtrncrtlesa.

bro de 2018 foram repassados a Importância de R$ 1.356.631 e o saldo a tos du &JMicaçõ&stInanceiras dos recursos vincu.dos aos projetas que, de 24. Much:ny.. de CritêrkJ Contábil: Prárka contãbll de reconhecimento de
pagar em 31/1212018 de AS 1«.479 (A$ «2.036 em 2017). 15. Recursos acordo com a norma contábil, eac reconhecidos no aOVo em oontrapartida receita: Durante o exarclcio de 2Ot8 a EntidadeldentiflCOU a necessidade
Aplicados em Ativo P ••.m.n.nte: Conforme damonstrado na nota expI- aos projetoa a executar no passivo. Con.uma - Referem-6l! aos 9astos que de alterar o modlMo das demonstrações contábeis na forma de raconhacl-
cativa 3.2(h). os recursos que sio aplicados na aquisição de ativos imobUt- foram empregados nos projetos ao longo do exerclcio sceer, Os consumos mento da receita relacionada aos valores r9C8bldos no contrato de gestão
zados e intangfvel eêc reconhecidos como uma receita diferida no pasSI\'O de pt'Ojatos a incorrer dão origens as receitas a dQSPQSaS da Entidade. 18. firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, conlorme
nâo circulante a são reconhecidos no resultado do exercido, de acordo com Recu,.,.: Os recursos da entidade fotam apücados em suas finalidades raqusOdo pela CPC 07 (R1) - SutN-enção e Assistência Governamentais.
o regime da competência, no mesmo prazo e pelos mesmos montantes instituclonals em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados Anteriormente, os recursos empI'egados na aquistção do ativo lmobiti:zado
das despesas de depreciação e amortização do ativo imobUilado e diferido pelas despesas (custeio) 8 investimentos patrimoniais. 11. Doações ~ e intanQlvet e os bens recebkl05 em doação, provenientes das subvenções
em atendimento a CPC 07 (Ri). Vlde nota explicativa 8 (alivo imobllzado). biela.: As seguintes doações foram recebidas: governamentais, eram ragislrad05 diretamente no patrimônio social.

e:~:~~dOSbens ~ ~ g:cr~~.mlterilis.mad~mentos ~ ~ ~st~=s::!"·
16. Pa1rknônlo líquido (Pa •• ivo. Oeacobefto): Apresentado em vaío- Total •• 689 3.650 •
res atuali.zados e compreende o Patrimônio Social inicial, diminuldo pelllS 20. Receita_ (O_pesas) Flnanceiras Liquidas: Os &rICargos; financeiros LuIS Roberto To".
Itanshtrêrlcias patrimoniaia acrescido dos Superávits ou diminuldo dos Dé- apropriados aos resultados estão demon.strados abaixo: Cont.ciof 1SPl827861O-8

~ Relatóriodoa AudRciiUlndeiiendentei Sobre a. OemonrrtraçÕea COf'ltitMi. uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
À Direlorll da Organizaçio Social de Saúde Santa Mare.Una - Ambu- em 31/1212018, a qual está sendo apresentada com o propósito de permitir com base nas referidas demonstrações ~nt.ábels '.Como p.arte.da audit~ia
IatórJo Estadual de Eapecialidade. Médicas da Zona leste Sio Pauto análises adicionais. não sendo requerida oomo parte da.s Demonstrações feallzada, de acordo com as normee braSIleiras e intemaclOnalS de audtto-
~ SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Contjbels básicas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedi- ria, exercemos Julgamento profissional e mantemos ceticiSmo profissiooal
Social de SaUde Santa Marcetina - Ambulatório Estadual de Especialidades mantos de auditoria descritos nesse relatório a, em nossa opinião, este ado- lIO ~go da auditoria. Além disso: • Identi1ica~. e avaliamos os riscos
Médicas da Zona Lesta, que compreendam o balanço patrimonial am eqcedemente apres8lltBda em tocos 0::1 aspectos relt'N8ntati, em relação àa da dlstorçio relevanta nas demonstrações contábeis, Independentemente
311121201 e e as respectivas oemonetraçõea do reeotaoo. das mutações do Demotl6traçôes Contábels tomadas em conjunto. Outr •• lnformaçôn que se caU&ada por fraude ou erro, planejamos e. executamos procedimentoo
patrimônio líquido - pusiw a descoberto e dos nuxce de caixa para o axet- acompanham a. dernonab'ações contábeis e o rel.tório do auditor: de auditoria em re&pOsta a tais riscos, bem como obtemos 811idêncla de
ciclo findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas con- A administração da Entidade ê responsável por assas outnIs informações aUditoria apropriada e SU1'Iclente para fundamentar nossa opIniao. O ri&oo
tébete e demais rotas explicBtivas. Em nossa opinião, as demonstrações que compreendem o relatório de atividades, conforme demonstrado na nota de não det~ão de di&t~ão releoIante rewtl:a.nttl da lraude é maior do
conlábels acima referidas apresentam adequadamente, em todo6 os as- wtpficativu. nO 02. Nossa opinião &Obre as demonctrayôM. contãbe~ não que o proveniente de erro. }8.que a fraude pode enYOtver o alo da burlar os
ceetes relevantes, a posição palrimonlale ffnancelra da OrganIZação SOCial abrange o relatório de atividades e não expIess8If1OS qualquw forma de controles internos, contuio, falsificação, omissão ou feptesentaçóes telsee
de Saúde SBnla MBtcetina ~AmbutatÔfio Estadual de Especialidades Mêdi- conctu5ão de auditoria sobre use demon51ratlYo. Reapoon..tIiUdade da imencionais. -. Obtivemos ~ntandimlW1tO dos controles Internos retevantss
cas da Zona leste, em 3111212018, o desempenho de suas operações, os admlnlattação aobre BS demon8tnlçõea çontibels: A administração da para a audltona para p'aneJarmoc procedlment06 de auditoria apropriados
seus fluxos dfl caixa para o exercrclc findo naquela data, de acordo com as Entidade e re.sponsável pela elaboração e Bdequada apresentação dessas nas circ~nstAncias, mas,não com o oojetNo de expr~SS8tmoS opinião~ sobre
práticas contábeis adotadas no Brasil. Ba_"... opinião: Nos:s.a auditoria demof15traçõea contábei& de acordo com íUi práticas contoibeis addadas no a aflciikla dos controkis Internos da Entidade. - AV1Ihamo~ a adequaçao das
foi conduzlda de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- BrasU e pelos controkls Internos que ela determinou como necessários para po\{\icas contâbeis utilizadas e 11. tazoablidade das estimativas contábeis
torta. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais J'I(lfmas, estão permitir a elaboração de demoostrações contábeis livres de distorção rei. e reepecwee divulgações feitas pela administração. 4 Conctufmos sobre a
descritas na seção a segUir, intitulada "Responsab~idades do auditor pela evante, independentemente se causada por lraude ou erro. Na elaboração adequação do ueo. pela administração, da base contábll de continuidade
eudltcrte das demonerreções contábeis". Somos indep8ndent~ em relação das demonstrações contábeis, a administração é rasponsãvel pela avalia- operacional e, com base nas evidências de auditoria .obtidas, se elCiste
à Entidade, de acordo com os princlpi05 éticos relevantes pnMstos no Oó- ção de capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando uma incerteza relevante em relação a eventos ou CondlÇÔ95 que possam
digo de !:tica Pro11ssional do Contador e nas normas ptotlssionais emitidas aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operactonal e hwantBt d\Mda slgni1icatlva fim r~ação à cap~id~e de continuidade op-
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com BS demais re- o uso dessa base contábif na elaboração das demOrnltraçõe5 çontâbeis, 11 eracional da entidade. Se ccncluírmcs q,ue exISte, Incerteza relevante, de-
spoosabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidad. ou C8&Sar suas vemos chamar atenção em nosso l'9Iat6no de auditoria para as respectivas
evidênciB de al!ditoria obtida ó suficianta 9 apropriada para fundamentar operações, ou não tenha nenhuma afternativa realista pata evitar o encero dlvu\gaçóes nas demonstrações contábeis ou incluif modificação am nossa
nossa opiniãO. EntaleS: 5ltuaçio nnancaira: Conforma descrito na Nota ramento das operações. Os responsaveis pela administração da Ert'lidade opinião, se as divulgações lorflm Inadequadas. ~ssas conclusões estão
Explicativa nO 14, B Entidade apresentou passivo a ceeccoertcro exercido são aqueles com responsabiUdade pela supervisão do processo de elabo- fundamentadas nas aW:léncias de auditoria obtidas até a cata de nosso
findo em 31/1212018 e, naquela data, o seu passIvo total, excedia o sou ração das. demonstrações oontábela. Raepohaabilidade doa auditorca. relatório. Todavia, ""entes ou condições futuras podem levar a Entidade a
ativo total em RS 2 ..440.836, A Entldadfl dependerá do repasse da verbas independentes: Nossos obJ81:ivos são octer segurança ruoãvel da que as nio mais se manter em continuidade operaciooal. Comunicamo-nos com
complemeotBf8s 1uturas li fim de obter o reequillbrio BCOnômioo-financeiro demonstrações contábals, tomadas em conjunto, estejam ivres de dtstor- 0& responsáveis pe4a 9tHetnança 8. respeito, entre ouU06 aspectos, do aI-
para a manutenção normal de suas operações. Serviços mantenedora: çio relavanle. independentemente se causada por trali<M 00 erro, e emitir ca!'tce planejado, da Gpoclil da auditotia e das constatações. clgnmcativas
Conforme mencionado na Nota Explicaliva nll 13 a Entidade possui transa- relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança nlZOáveI • um alto ~e auditoria, ~u~ive as eventuais deficiências significat1vi!s n05 controles
çõas com a mantanadora, ral'aranta a &8rviços médicos e ralativos a tec- nível da .ugurança, ma;" não, uma garantia de que a a<Jditoria realizada Intemos que Identificam06 durante nossos t~alhos.
nologla da informação.. Essas transações podariam determinar f&s.ultados de acordo com as normas brasileiras e Internacionais de auditoria sem- São Paulo, 15 de tever81ro de 2019.
financeiros difarenlos para a Entidade, se realizadas com larcairos. outros pra detectam as eventuais distol'ÇÓes relevantes existantas. As distorçóos COKlNOS • ASSOCIADOS Auditore. Independentes SIS
assuntos: Demonstraçto do valor sdlclonlMlo: Adicionalmente, exam- podem ser decorrentes de fraude ou el1'o e são consideradas relevantes CRG-2SP 15.753/0-0
inamos a Dflmonstração do Valor Adicionado referente ao exerclcio findo quando. individualmente ou em conjunto. possam influenciar, dentro de OEMÉTRIO COKlNOS a Contador I CRG-1 SP120.41 010-2

Parocet' do Conaefho Eçonâmiço e Flacal ni2ação e que as1ão em conformidade com as disposições legais pertinen-
A Diretoria, O Conselho Flscal da Casa da SaUde Santa Marcetina, em redo em 31 de dezembro de 2017, compreendendo o eatanço Patrimonial, tes à matêria, por unBnimidade da S8lIS membros, opina favoraveWnenle á
reunião realizada nma data, cumprindo o que determinam 05 itens 11, 111 Demonstração do R8SVItado do Exercício, Demonstração das Mutações do aprovação integral e sem qualquer ressalva, dos fet61'kio& documehto& pela
8 VII do artigo 163 da lei 6.-404176, e no uso de suas atrlblllçõ8S legais Património Uquido, Demonstrac;âo das Orlgens e Apücaç..>es de Recursos, Assembleia g8l1l1 d8.5tfl Conselho. São Pauto, 31 de jllneiro de 2018
& a5tatutárias, examinou as DemOflStrações Contábeis e Financairas da Notas Expftcativu e Proposta da Administração, com base nos exames Irmã Giusappina Raineri
Organização Social de Saude SBnta Marc~ina Ambulatório Estadual de Es- etatuados, o Con68lho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas Irmã Maria Ther6$êl lorenzoni
peclalldadas Médicas da Zona Lesle referentes ao exercido social encer· represenlam adequadamente a Posição Palrimonial e Econômica da Orga- Irmã Caria Rosimelra Felix

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE
SAÚDE

Objf:to: 10 Termo Aditivo ao Termo de Ptrminão de Uso
de inUlrpor~ção de bens môveis, equipamentos médico-hospi.
talares f: equipamentos de ifIfnnnãtica r~acionados no Anexo
lU, de PfopriediKie da Pmnitente. com u:dusiva finaW~de de
sua utilizlIção pefa Permissionfuia na realização das atividade
e serviços de saude, de assimnda ambulatorial desenvolvidas
na rdetida Unidade, conforme (ons~ do Contrilto de Gestão
firmado ent1ea Petmitl!flleeaPtrmissionãria.

Vigblda: A partir de 2H13-2019 1ft a rescisão do Contrato
de Gestão firmado entre as partes em 01~12-2018. ao qual es~

Processo: 001.0100.000.2271201.
Inter!SSado: coordenadoria de Serviços de Saude
Permitmte: Secetaria de Estado da Salide
Permlssion~rio: Centro de M~icina de Rubilit~ lucy

Montaro - Santos,. genmciado pda Cruzada Bandeirante Solo
Camilo Assistência Médico-Social. qualificada como Organiza·
çiio Social de Saüde.

Objeto: 3· Termo Aditivo ao lermo de Permissão de Uso
de incorporação de bMS móves, equipamentos medico-hospi-
alares e equipamentos de informática relacionados no Anexo
111,de plOpl'i~de da Permittnte. com VCdUSM fina~dade de
sua Irtilizaçio pela Permissionária na realizaç;lo das atividi:des
e serviços de saúde, de assistênda ambulatorial dtscnvotvidas
na referida Unidade. conforme consta do Contrato de GesUo
firmado tntrt a PMYlitMte e a Pennlssion,jria.

Vigenda: A ~rtif de 2H13-2019 até a rescisão do Contrllto
de G!5tão firmado entre as partl!S em 22-04-20104. ao qu<lleQ1
Yincul~o..

Pf1)(l5!io: 001.0100.000.03912011
Interessado: coordenadoria de Serviços de Saúde
P~mit~te: SKretaria de Estado da Saúde
Permiuionãrio: Serviço Estadual de DiagnÔSlico por Ima·

gem U • SEOI ti, 9"fenriado ptb. ~Ql sociai da Construçio
CI"I~do EstJdo de Siio Paulo - Se<onO. qualificada como Orga·
nização Social df: 5aude.

Objrto: 50 Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso
de incorporação de bens móv~ equipamentos medjco-hospi~
talares r equipa~ntos de informitica rdacionados no Anao
111,de propriedade da Permitentr. com exclusiva finalidade de
sua utilização ptla Permissionária na realização das atividades
e S~Ç05 de saúde-, de as.slstmda ambulatorial ~nvoividm
na rrferida Unidade. conforme consta do Contrato dr Gl!:5tão
firmado rntre a ~itente e ~ Pwniuionãria.

Vigfnda: A partir de 1S-03-2019 até a rescisão do Contrato
de Gestlo firmado entre as partes em 02-03-2015, ao qual está
vinculado

""mo lUIlI.,...,.., •••••• p" •••• Ii!I.'"
NlIItOO18-t 14.12J21DJ1~ .laidmCmllr..tl~l!da
lOlMOOliS 1Il..11461KQJ1-34 làI!PIod.t.atH.Udi
lO1!1((QJ46 2~11121tt1l1-e lll!P,....pmsmEini·Eff

Pregão Eletrônko: 1112019 - Processo: SE5n6675912019)

!IJIli(§jliEifEiIO tJfJ EíiIBl

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE
MENTAL PHILlPPE PINEL

máximo dr 05 (cinco) dias corridos, no Nüdeo de Compras e
Almoxiltibdo do c~ Phi~ppe Pinel sito a AvenKta Raimundo
Pt-reirll de Magalhies 5.21-4 - Pirnuba - São Paulo. sob lJena
de suj!itar-se as sanç~ cilblvris por descumprimmto das
obrigações.

Pregão Eletfónlro: 013n019 - Processo: SESI31030912019

Nõ!MIti EIIBifõ c.l 9íHBA

Objeto, Aquisição de Medicamentos
Assunto: Intenção de aplicação de penalidade de multa
Fica a empresa Expressa DistrilUKiora de Medicamentos

ltda. CNPj 06.234.797fO()01-78, estabelecida a 5AAN Quadra
03. 665, Baitto~ Norte, BrasUiaIDF.CEP70.632-300, notifi-
cada da interlção desta Diretoria em aplicar-lhr a Penalidade
de Mutta, por desc.urfl)rim@flto (ontrarual, nos termos da Lei
Fedmll0.51012oo2 ~ do Artigo 6- ~r'da Resoluçáo SS-91 d~
lO-1'~2016, sendo por atraso na entrega, totaliz.Jtldo o valor da
muna tm RS 489,-42. Fic41concedido o prazo legal de OS (cinco)
di~ úteis para apreseoGção de Defesa Prévia. garantindo, desta
form.J. o COtItraditõrio e a~ defesa. explicito na Magna Carta
em nu ~rt. S·, LV,sendo qu~, findo me prazo, Mtarii sujeilll
as penalidades administrativas previstas na lei tO.52onOO2,
c.c Resolução 5S.92 de 1o.11~20t6 e demais leis vigentes no
on:Ien~to juridico.. Ficando. dtsdt já, franqueada vista ao
processo.

Ot-sp.cho do Diretor TéOlico de Saúde H. de 27~3·
201.

Des.pacho:109l2019.
Processo: 001.0259.00001412018
Ata dt! Registro de Preços: Mt 5sn017
Notas de Empenho: 201BNEOOOS5 - 2018NEOO498 •

2Q18NE00735
(ontr~tada: PortalLtda
CNPl: OS.005.873IOD01-GO
Objeto: Aquisição de Medicarnet'ltos
Assunto: Inten~ào de apticaçio de penalidade de multa
Fica a ~resa Portal ltda, CNPJ 05.005.873/0001-00.

etabftecida a Rua Domingos Simóts 22, V'daSuuna, São Paulol
SP, CEP 05.630-010, notificada da inlenção desta Diretoria em
acMicaHhe a ~aljdade de Multa, por descumprimento eoo-
trirtUaI. nos tennos da Lei federal 10.520a002 e do Artigo 64

"I" e "li" da RMUção S5-92 de 10-11·2016, sendo por atraso
na entrega, 10talizando o nlor da mulu em RS 365,01 Fica
concedido o prazo 1f9<i1de 5 dias útas para aprl!5f:ntaçáo de
Otfesa Prévia, garantindo, desta forma, o contraditório e ampla
defesa. expUcrto na Magna Carta em seu ar!. S-, LV,sendo QUe,
findo me prazo, I!5tafã suj!ita as penalidades administrativas
previstas na lei 10.52onOO2, c.c Resolução SS~92 de 10-1t·
2016 e dr~ Leis vigente no ordena~to Jurídico. ficando,
desde j1, franqüeadii vistio lIQ pt~

Desp.tmo do Diretor TéO'lico de Sa(&de U. de 27~3~
2010

Despacho: 11012019.
Processo:001.0259.000D1412018
A~ de Registro de Preços: Mtl.4/2017
Notas de E~nho: 2018NEO().>t9 - 2018NEOO732 -

2018NE01313 - 2018NEOl997
Contrat;;tda: MõljelaMedicamentos uda
CNPt 09,613.37410001·57
Obj~o: Aquisiçâo dt Medicam~tos
Assunto: Intenção de aplic;ação de penalidade de multa

Despuho do Coordenador, de 29-3-201 9
SPOOC 214726812018
Interessado: Hospital "Guilherme Á1varow- Santos
Assunto: Contrataçáo emergencial de empresa especializa-

da para realizaçiodr exames de colonoscOJlia
Despacho CSS: 1320n01 9
Ante O f:xposto, ratifico a dispensa de lidtação declara, às

fts. 103/105 (frenteJverso). ~o Diretor do Hospital Guilhenne
Alvaro • Santos, ~ra contratõlção de empresa espedabzada
para prestação de serviços de realização de f!Xames de colonos-
copia, por meio de profissional m~(o h~ititado, it05 pacientes
atendidos na referida Unidade Hospitalar. a Sl!f prestado pda
empresa wEndooette Clinic.a de Endoscop;a Diagnosticll e Tera·
phltlca Antoniettr ~ ltda • EM"·. com fundamento no artigo
24, inciso Iv, da L!i Fed~aI 8.666193, nas termos do artigo 26
do mesmo diploma legal.
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Pregão EletrônI(o: 09a019 - Procl!5so: 5ESa124431201 9)
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Pregão Eletrõntm: 0812019 - Processo: SES1195997412018)
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NOCLEO DE ADMINISTRAçAO
PATRIMDNIAL E AnVlDADES
COMPLEMENTARES
Extrato de Tmno de Pftmi~o de Uso
Processo:001.0100.000.161n014
Interessado:CoordenatloriadeSf:Mçosdf:5aüdf:
Permitente:Secretaria de Estado da 5l1üde
Permissionârio: unidide RKOtneçO Hdvetia. gemlciado

pela Assoda~o Paulista para o Desenvotvimento da Medidnr
SPDM, qualificada como Organiza~ao Sodal de Saúde.

Objeto: Termo de Pwnls§áo de Uso de bens móveis, equi-
pamentos m~dico-hospitalarts e equipamentos de informática
relacionados no Anexo 111,de propriedade da Permiteote. com
f!Xdusiva finõllidade dt sua utilização ~a PermissiOf\iiria na
realização das atiVidades e serviços de saüde de assisttnda
arnhulatorial desmvolvidas pelo Unidiide RKomeÇl) Helvetia,
conforme consta do Contrato de Gestiio firmado entre a ~i-
tenteraPermissionãtia.

Vigfnda: A partir de 21-03-2019 até a r~cisáo do Contrato
de Gestão firmado entre as partes em 01-12-2018. ao Qual estA
vinculado..

Extratos de Termos de Aditanw:nto aos Termos de
Permissio de Uso

Pro<e5so:001.0100.000.161fl014
Intereuaao: Coordenadoria de Serviços de saúd!
Permitente: Sectrtarii ar Estado da Saúde
Permisslonãrio: Unidade Recom~o Helvl!tia, gerenditdo

p~a Associação Paulista para o Desf:nvotvimento da Mecidn~
5POM, qualificada como Orgõlnizaç~o 50cilll de Saúde.
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CENTRO DE REABIUTACÃO - CASA BRANCA
Despadlo do Diretor Técnico de Saúde n. de 27~3-

2019
Dlosparno'l08J1019
Proceuo: 001.0259.00001 4aOl a
Ata de Registro de Pr~os: M13a017
Notas de Empenho: 1018NE00038 - 2018NE00496 •

2018NEOO742
Contratada: EleprI!5QDistOOuidora de Mtdicamentos ltda
CNPJ: D6.2l4.7971OO01·78

Comuniudo
Comunicamos aO(5) Fornecl!dor(es) abaixo reladonado(s),

quI! se enconlfa a disposição, a partir dl!Sb pubfigção, a(s)
nota{s) de en'Ip!nho{s), que deYerá{ão) sef retir.tda(s) no pf~O


