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Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
I. Balanço Patrimonial - AtivoI. Balanço Patrimonial - AtivoI. Balanço Patrimonial - AtivoI. Balanço Patrimonial - Ativo

AjustadoAjustadoAjustadoAjustado
ATIVO NE 2017 2016ATIVO NE 2017 2016ATIVO NE 2017 2016ATIVO NE 2017 2016
ATIVO CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08ATIVO CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08ATIVO CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08ATIVO CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08

Disponível 04 533.566,52 680.089,02Disponível 04 533.566,52 680.089,02Disponível 04 533.566,52 680.089,02Disponível 04 533.566,52 680.089,02

Realizável 31.304.643,69 25.857.011,06Realizável 31.304.643,69 25.857.011,06Realizável 31.304.643,69 25.857.011,06Realizável 31.304.643,69 25.857.011,06
Aplicações Financeiras 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Financeiras 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Financeiras 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Financeiras 05 13.020.105,59 11.392.238,62
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 05 13.020.105,59 11.392.238,62Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 05 13.020.105,59 11.392.238,62

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 06 3.277.571,06 4.283.147,63Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 06 3.277.571,06 4.283.147,63Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 06 3.277.571,06 4.283.147,63Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 06 3.277.571,06 4.283.147,63
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 06 2.014.923,26 3.213.157,67Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 06 2.014.923,26 3.213.157,67Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 06 2.014.923,26 3.213.157,67Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 06 2.014.923,26 3.213.157,67
Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde 06 1.262.647,80 1.069.989,96Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde 06 1.262.647,80 1.069.989,96Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde 06 1.262.647,80 1.069.989,96Outros Créditos de Operações com Planos Assist.à Saúde 06 1.262.647,80 1.069.989,96

Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora 06 9.662.545,38 3.605.731,86Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora 06 9.662.545,38 3.605.731,86Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora 06 9.662.545,38 3.605.731,86Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos de Saúde da Operadora 06 9.662.545,38 3.605.731,86
Bens e Títulos a Receber 08 5.319.533,42 6.550.681,57Bens e Títulos a Receber 08 5.319.533,42 6.550.681,57Bens e Títulos a Receber 08 5.319.533,42 6.550.681,57Bens e Títulos a Receber 08 5.319.533,42 6.550.681,57
Despesas Antecipadas 08 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas 08 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas 08 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas 08 24.888,24 25.211,38

ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04

Realizável a Longo Prazo 09 8.528.719,03 7.504.507,59Realizável a Longo Prazo 09 8.528.719,03 7.504.507,59Realizável a Longo Prazo 09 8.528.719,03 7.504.507,59Realizável a Longo Prazo 09 8.528.719,03 7.504.507,59
Títulos e Créditos a Receber 09 326.000,00 326.000,00Títulos e Créditos a Receber 09 326.000,00 326.000,00Títulos e Créditos a Receber 09 326.000,00 326.000,00Títulos e Créditos a Receber 09 326.000,00 326.000,00
Depósitos Judiciais e Fiscais 09 8.202.719,03 7.178.507,59Depósitos Judiciais e Fiscais 09 8.202.719,03 7.178.507,59Depósitos Judiciais e Fiscais 09 8.202.719,03 7.178.507,59Depósitos Judiciais e Fiscais 09 8.202.719,03 7.178.507,59

Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00
Outros Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Outros Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Outros Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00Outros Investimentos 10 1.977.000,00 1.967.000,00

Imobilizado 11 34.536.455,69 33.680.294,53Imobilizado 11 34.536.455,69 33.680.294,53Imobilizado 11 34.536.455,69 33.680.294,53Imobilizado 11 34.536.455,69 33.680.294,53
Imóveis de Uso Próprio 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis de Uso Próprio 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis de Uso Próprio 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis de Uso Próprio 11 26.761.120,44 26.329.895,42
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 11 26.761.120,44 26.329.895,42Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 11 26.761.120,44 26.329.895,42

Imobilizado de Uso Próprio 11 7.172.603,47 6.664.513,53Imobilizado de Uso Próprio 11 7.172.603,47 6.664.513,53Imobilizado de Uso Próprio 11 7.172.603,47 6.664.513,53Imobilizado de Uso Próprio 11 7.172.603,47 6.664.513,53
Hospitalares / Odontológicos 11 7.172.603,47 6.664.513,53Hospitalares / Odontológicos 11 7.172.603,47 6.664.513,53Hospitalares / Odontológicos 11 7.172.603,47 6.664.513,53Hospitalares / Odontológicos 11 7.172.603,47 6.664.513,53

Imobilizações em Curso 11 602.731,78 685.885,58Imobilizações em Curso 11 602.731,78 685.885,58Imobilizações em Curso 11 602.731,78 685.885,58Imobilizações em Curso 11 602.731,78 685.885,58

Intangível 13 143.323,92 287.773,92Intangível 13 143.323,92 287.773,92Intangível 13 143.323,92 287.773,92Intangível 13 143.323,92 287.773,92

TOTAL DO ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
I. Balanço Patrimonial - PassivoI. Balanço Patrimonial - PassivoI. Balanço Patrimonial - PassivoI. Balanço Patrimonial - Passivo

AjustadoAjustadoAjustadoAjustado
PASSIVO NE 2017 2016PASSIVO NE 2017 2016PASSIVO NE 2017 2016PASSIVO NE 2017 2016
PASSIVO CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34PASSIVO CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34PASSIVO CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34PASSIVO CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 15 14.076.846,64 18.720.691,22Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 15 14.076.846,64 18.720.691,22Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 15 14.076.846,64 18.720.691,22Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 15 14.076.846,64 18.720.691,22
Provisões de Prêmios/Contraprestações 4.270.846,09 6.048.706,36Provisões de Prêmios/Contraprestações 4.270.846,09 6.048.706,36Provisões de Prêmios/Contraprestações 4.270.846,09 6.048.706,36Provisões de Prêmios/Contraprestações 4.270.846,09 6.048.706,36
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.225.198,40 6.001.580,13Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.225.198,40 6.001.580,13Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.225.198,40 6.001.580,13Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.225.198,40 6.001.580,13
Provisão para Remissão 15.e 45.647,69 47.126,23Provisão para Remissão 15.e 45.647,69 47.126,23Provisão para Remissão 15.e 45.647,69 47.126,23Provisão para Remissão 15.e 45.647,69 47.126,23

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 16 3.751.077,58 3.894.822,76Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 16 3.751.077,58 3.894.822,76Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 16 3.751.077,58 3.894.822,76Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 16 3.751.077,58 3.894.822,76
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 16 1.636.924,99 1.318.691,92Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 16 1.636.924,99 1.318.691,92Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 16 1.636.924,99 1.318.691,92Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 16 1.636.924,99 1.318.691,92
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e NãoAvisados (PEONA) 15.c 4.417.997,98 7.458.470,18Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e NãoAvisados (PEONA) 15.c 4.417.997,98 7.458.470,18Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e NãoAvisados (PEONA) 15.c 4.417.997,98 7.458.470,18Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e NãoAvisados (PEONA) 15.c 4.417.997,98 7.458.470,18

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 16 390.007,15 804.571,57Débitos de Operações de Assistência à Saúde 16 390.007,15 804.571,57Débitos de Operações de Assistência à Saúde 16 390.007,15 804.571,57Débitos de Operações de Assistência à Saúde 16 390.007,15 804.571,57
Contraprestações/Prêmios a Restituir 16 10.315,09 14.522,84Contraprestações/Prêmios a Restituir 16 10.315,09 14.522,84Contraprestações/Prêmios a Restituir 16 10.315,09 14.522,84Contraprestações/Prêmios a Restituir 16 10.315,09 14.522,84
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 16 379.604,57 789.922,01Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 16 379.604,57 789.922,01Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 16 379.604,57 789.922,01Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 16 379.604,57 789.922,01
Comercialização sobre Operações 16 87,49 126,72Comercialização sobre Operações 16 87,49 126,72Comercialização sobre Operações 16 87,49 126,72Comercialização sobre Operações 16 87,49 126,72

Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora 16 4.778.856,41 6.708.411,91Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora 16 4.778.856,41 6.708.411,91Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora 16 4.778.856,41 6.708.411,91Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora 16 4.778.856,41 6.708.411,91
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 2.996.827,71 2.994.189,27Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 2.996.827,71 2.994.189,27Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 2.996.827,71 2.994.189,27Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 2.996.827,71 2.994.189,27
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 7.678.585,45 4.719.627,75Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 7.678.585,45 4.719.627,75Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 7.678.585,45 4.719.627,75Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 7.678.585,45 4.719.627,75
Débitos Diversos 19 14.358.276,76 15.336.059,62Débitos Diversos 19 14.358.276,76 15.336.059,62Débitos Diversos 19 14.358.276,76 15.336.059,62Débitos Diversos 19 14.358.276,76 15.336.059,62

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13PASSIVO NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13PASSIVO NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13PASSIVO NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 472.239,82 517.200,90Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 472.239,82 517.200,90Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 472.239,82 517.200,90Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 472.239,82 517.200,90
Provisão para Remissão 15.e 345.784,10 355.730,78Provisão para Remissão 15.e 345.784,10 355.730,78Provisão para Remissão 15.e 345.784,10 355.730,78Provisão para Remissão 15.e 345.784,10 355.730,78
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 16 126.455,72 161.470,12Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 16 126.455,72 161.470,12Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 16 126.455,72 161.470,12Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 16 126.455,72 161.470,12

Provisões 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões 20 8.279.067,63 4.560.233,95
Provisões para Ações Judiciais 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões para Ações Judiciais 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões para Ações Judiciais 20 8.279.067,63 4.560.233,95Provisões para Ações Judiciais 20 8.279.067,63 4.560.233,95

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Encargos Sociais a Recolher 17 14.049.882,23 13.831.275,83
Tributos e Contribuições 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Contribuições 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Contribuições 17 14.049.882,23 13.831.275,83Tributos e Contribuições 17 14.049.882,23 13.831.275,83

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 10.991.794,86 12.575.763,24Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 10.991.794,86 12.575.763,24Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 10.991.794,86 12.575.763,24Empréstimos e Financiamentos a Pagar 18 10.991.794,86 12.575.763,24
Débitos Diversos 19 735.826,03 925.566,21Débitos Diversos 19 735.826,03 925.566,21Débitos Diversos 19 735.826,03 925.566,21Débitos Diversos 19 735.826,03 925.566,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)

Capital/Patrimonio Social 21.1 5,32 5,32Capital/Patrimonio Social 21.1 5,32 5,32Capital/Patrimonio Social 21.1 5,32 5,32Capital/Patrimonio Social 21.1 5,32 5,32
Reservas 21.2 20.137.620,10 21.542.686,78Reservas 21.2 20.137.620,10 21.542.686,78Reservas 21.2 20.137.620,10 21.542.686,78Reservas 21.2 20.137.620,10 21.542.686,78
Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais 21.2 16.496.023,61 16.496.023,61Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais 21.2 16.496.023,61 16.496.023,61Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais 21.2 16.496.023,61 16.496.023,61Reserva de Capital/Reservas Patrimoniais 21.2 16.496.023,61 16.496.023,61
Reserva de Reavaliação 21.2 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 21.2 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 21.2 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 21.2 3.641.596,49 5.046.663,17

Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (21.922.127,26) (33.259.607,45)Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (21.922.127,26) (33.259.607,45)Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (21.922.127,26) (33.259.607,45)Lucros/Prejuízos - Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (21.922.127,26) (33.259.607,45)

TOTAL DO PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12TOTAL DO PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
II. Demonstração do ResultadoII. Demonstração do ResultadoII. Demonstração do ResultadoII. Demonstração do Resultado

2017 20162017 20162017 20162017 2016

Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde 100.003.462,91 85.410.607,54Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde 100.003.462,91 85.410.607,54Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde 100.003.462,91 85.410.607,54Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde 100.003.462,91 85.410.607,54

Receitas com Operações de Assistência à SaúdeReceitas com Operações de Assistência à SaúdeReceitas com Operações de Assistência à SaúdeReceitas com Operações de Assistência à Saúde 100.003.462,91 85.410.607,54100.003.462,91 85.410.607,54100.003.462,91 85.410.607,54100.003.462,91 85.410.607,54

Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 99.992.037,69 85.397.454,53Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 99.992.037,69 85.397.454,53Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 99.992.037,69 85.397.454,53Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 99.992.037,69 85.397.454,53

Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 11.425,22 13.153,01Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 11.425,22 13.153,01Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 11.425,22 13.153,01Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 11.425,22 13.153,01

Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos (74.140.625,03) (76.331.387,34)Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos (74.140.625,03) (76.331.387,34)Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos (74.140.625,03) (76.331.387,34)Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos (74.140.625,03) (76.331.387,34)

Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados (77.181.097,23) (74.984.798,28)Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados (77.181.097,23) (74.984.798,28)Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados (77.181.097,23) (74.984.798,28)Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados (77.181.097,23) (74.984.798,28)

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.040.472,20 (1.346.589,06)Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.040.472,20 (1.346.589,06)Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.040.472,20 (1.346.589,06)Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 3.040.472,20 (1.346.589,06)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE 25.862.837,88 9.079.220,20RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE 25.862.837,88 9.079.220,20RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE 25.862.837,88 9.079.220,20RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE 25.862.837,88 9.079.220,20

Outras Receitas Operacioinais de Planos de Assistência à Saúde 940,00 -Outras Receitas Operacioinais de Planos de Assistência à Saúde 940,00 -Outras Receitas Operacioinais de Planos de Assistência à Saúde 940,00 -Outras Receitas Operacioinais de Planos de Assistência à Saúde 940,00 -

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora 98.563.098,24 81.690.634,01Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora 98.563.098,24 81.690.634,01Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora 98.563.098,24 81.690.634,01Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Planos Saúde da Operadora 98.563.098,24 81.690.634,01

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 20.265.814,63 15.174.319,03Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 20.265.814,63 15.174.319,03Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 20.265.814,63 15.174.319,03Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 20.265.814,63 15.174.319,03

Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 65.338,97 30.929,33Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 65.338,97 30.929,33Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 65.338,97 30.929,33Outras Receitas de Prestação de Serviços de Administradora de Benefícios 65.338,97 30.929,33

Outras Receitas Operacionais 78.231.944,64 66.485.385,65Outras Receitas Operacionais 78.231.944,64 66.485.385,65Outras Receitas Operacionais 78.231.944,64 66.485.385,65Outras Receitas Operacionais 78.231.944,64 66.485.385,65

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (2.696.567,06) (1.674.595,51)Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (2.696.567,06) (1.674.595,51)Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (2.696.567,06) (1.674.595,51)Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (2.696.567,06) (1.674.595,51)

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde - (26.868,51)Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde - (26.868,51)Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde - (26.868,51)Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde - (26.868,51)

(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde (2.135,07) (6.454,92)(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde (2.135,07) (6.454,92)(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde (2.135,07) (6.454,92)(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde (2.135,07) (6.454,92)

Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.694.431,99) (1.641.272,08)Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.694.431,99) (1.641.272,08)Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.694.431,99) (1.641.272,08)Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.694.431,99) (1.641.272,08)

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora (34.180.535,04) (26.335.792,53)Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora (34.180.535,04) (26.335.792,53)Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora (34.180.535,04) (26.335.792,53)Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora (34.180.535,04) (26.335.792,53)

RESULTADO BRUTO 87.549.774,02 62.759.466,17RESULTADO BRUTO 87.549.774,02 62.759.466,17RESULTADO BRUTO 87.549.774,02 62.759.466,17RESULTADO BRUTO 87.549.774,02 62.759.466,17

Despesas de Comercialização (875.225,05) (672.041,00)Despesas de Comercialização (875.225,05) (672.041,00)Despesas de Comercialização (875.225,05) (672.041,00)Despesas de Comercialização (875.225,05) (672.041,00)

Despesas Administrativas (80.055.723,77) (70.445.689,10)Despesas Administrativas (80.055.723,77) (70.445.689,10)Despesas Administrativas (80.055.723,77) (70.445.689,10)Despesas Administrativas (80.055.723,77) (70.445.689,10)

Resultado Financeiro Líquido (999.165,86) (2.504.497,56)Resultado Financeiro Líquido (999.165,86) (2.504.497,56)Resultado Financeiro Líquido (999.165,86) (2.504.497,56)Resultado Financeiro Líquido (999.165,86) (2.504.497,56)

Receitas Financeiras 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras 4.184.115,05 3.094.647,10

Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)

Resultado Patrimonial 4.312.754,17 4.070.790,98Resultado Patrimonial 4.312.754,17 4.070.790,98Resultado Patrimonial 4.312.754,17 4.070.790,98Resultado Patrimonial 4.312.754,17 4.070.790,98

Receitas Patrimoniais 4.369.207,79 4.070.790,98Receitas Patrimoniais 4.369.207,79 4.070.790,98Receitas Patrimoniais 4.369.207,79 4.070.790,98Receitas Patrimoniais 4.369.207,79 4.070.790,98

Despesas Patrimoniais (56.453,62) -Despesas Patrimoniais (56.453,62) -Despesas Patrimoniais (56.453,62) -Despesas Patrimoniais (56.453,62) -

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 9.932.413,51 (6.791.970,51)

RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
IV. Demonstração do Resultado AbrangenteIV. Demonstração do Resultado AbrangenteIV. Demonstração do Resultado AbrangenteIV. Demonstração do Resultado Abrangente

NE Ano 2017 Ano 2016NE Ano 2017 Ano 2016NE Ano 2017 Ano 2016NE Ano 2017 Ano 2016

RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)RESULTADO LÍQUIDO 9.932.413,51 (6.791.970,51)

(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 1.405.066,68 1.405.066,68(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 1.405.066,68 1.405.066,68(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 1.405.066,68 1.405.066,68(+-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 1.405.066,68 1.405.066,68

(+) Realização Reserva Reavaliação 14 1.405.066,68 1.405.066,68(+) Realização Reserva Reavaliação 14 1.405.066,68 1.405.066,68(+) Realização Reserva Reavaliação 14 1.405.066,68 1.405.066,68(+) Realização Reserva Reavaliação 14 1.405.066,68 1.405.066,68

RESULTADO ABRANGENTE 11.337.480,19 (5.386.903,83)RESULTADO ABRANGENTE 11.337.480,19 (5.386.903,83)RESULTADO ABRANGENTE 11.337.480,19 (5.386.903,83)RESULTADO ABRANGENTE 11.337.480,19 (5.386.903,83)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFCV. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFCV. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFCV. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

Método DiretoMétodo DiretoMétodo DiretoMétodo Direto
2017 20162017 20162017 20162017 2016

ATIVIDADES OPERACIONAISATIVIDADES OPERACIONAISATIVIDADES OPERACIONAISATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde 103.207.989,41 87.333.064,19(+) Recebimento de Planos Saúde 103.207.989,41 87.333.064,19(+) Recebimento de Planos Saúde 103.207.989,41 87.333.064,19(+) Recebimento de Planos Saúde 103.207.989,41 87.333.064,19
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 59.760.534,37 47.622.358,12(+) Resgate de Aplicações Financeiras 59.760.534,37 47.622.358,12(+) Resgate de Aplicações Financeiras 59.760.534,37 47.622.358,12(+) Resgate de Aplicações Financeiras 59.760.534,37 47.622.358,12
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 497.632,06 706.009,08(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 497.632,06 706.009,08(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 497.632,06 706.009,08(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 497.632,06 706.009,08
(+) Outros Recebimentos Operacionais 81.690.844,65 72.037.140,08(+) Outros Recebimentos Operacionais 81.690.844,65 72.037.140,08(+) Outros Recebimentos Operacionais 81.690.844,65 72.037.140,08(+) Outros Recebimentos Operacionais 81.690.844,65 72.037.140,08
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (62.189.397,47) (47.452.506,53)(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (62.189.397,47) (47.452.506,53)(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (62.189.397,47) (47.452.506,53)(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (62.189.397,47) (47.452.506,53)
(-) Pagamento de Comissões (875.993,40) (666.939,85)(-) Pagamento de Comissões (875.993,40) (666.939,85)(-) Pagamento de Comissões (875.993,40) (666.939,85)(-) Pagamento de Comissões (875.993,40) (666.939,85)
(-) Pagamento de Pessoal (34.431.169,68) (35.253.044,46)(-) Pagamento de Pessoal (34.431.169,68) (35.253.044,46)(-) Pagamento de Pessoal (34.431.169,68) (35.253.044,46)(-) Pagamento de Pessoal (34.431.169,68) (35.253.044,46)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros (66.567.094,93) (58.178.093,64)(-) Pagamento de Serviços Terceiros (66.567.094,93) (58.178.093,64)(-) Pagamento de Serviços Terceiros (66.567.094,93) (58.178.093,64)(-) Pagamento de Serviços Terceiros (66.567.094,93) (58.178.093,64)
(-) Pagamento de Tributos (15.426.978,49) (14.095.459,94)(-) Pagamento de Tributos (15.426.978,49) (14.095.459,94)(-) Pagamento de Tributos (15.426.978,49) (14.095.459,94)(-) Pagamento de Tributos (15.426.978,49) (14.095.459,94)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (639.750,20) (573.161,92)(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (639.750,20) (573.161,92)(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (639.750,20) (573.161,92)(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (639.750,20) (573.161,92)
(-) Pagamento de Aluguel (125.153,40) (160.855,28)(-) Pagamento de Aluguel (125.153,40) (160.855,28)(-) Pagamento de Aluguel (125.153,40) (160.855,28)(-) Pagamento de Aluguel (125.153,40) (160.855,28)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (47,82)(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (47,82)(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (47,82)(-) Pagamento de Promoção/Publicidade - (47,82)
(-) Aplicações Financeiras (60.446.714,71) (49.433.904,99)(-) Aplicações Financeiras (60.446.714,71) (49.433.904,99)(-) Aplicações Financeiras (60.446.714,71) (49.433.904,99)(-) Aplicações Financeiras (60.446.714,71) (49.433.904,99)
(-) Outros Pagamentos Operacionais (3.181.496,11) (2.559.436,12)(-) Outros Pagamentos Operacionais (3.181.496,11) (2.559.436,12)(-) Outros Pagamentos Operacionais (3.181.496,11) (2.559.436,12)(-) Outros Pagamentos Operacionais (3.181.496,11) (2.559.436,12)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOATIVIDADES DE INVESTIMENTOATIVIDADES DE INVESTIMENTOATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 63.352,98 15.292,23(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 63.352,98 15.292,23(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 63.352,98 15.292,23(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 63.352,98 15.292,23
(+) Recebimento de Venda de Investimentos 62.304.211,08 52.187.695,97(+) Recebimento de Venda de Investimentos 62.304.211,08 52.187.695,97(+) Recebimento de Venda de Investimentos 62.304.211,08 52.187.695,97(+) Recebimento de Venda de Investimentos 62.304.211,08 52.187.695,97
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 4.913.473,31 4.055.498,77(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 4.913.473,31 4.055.498,77(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 4.913.473,31 4.055.498,77(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 4.913.473,31 4.055.498,77
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (4.241.541,44) (1.077.440,23)(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (4.241.541,44) (1.077.440,23)(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (4.241.541,44) (1.077.440,23)(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (4.241.541,44) (1.077.440,23)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (62.314.211,08) (51.856.432,14)(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (62.314.211,08) (51.856.432,14)(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (62.314.211,08) (51.856.432,14)(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (62.314.211,08) (51.856.432,14)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 725.284,85 3.324.614,60Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 725.284,85 3.324.614,60Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 725.284,85 3.324.614,60Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 725.284,85 3.324.614,60

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOATIVIDADES DE FINANCIAMENTOATIVIDADES DE FINANCIAMENTOATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 113.513.811,94 79.242.383,59(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 113.513.811,94 79.242.383,59(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 113.513.811,94 79.242.383,59(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 113.513.811,94 79.242.383,59
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.413.660,70) (3.964.389,06)(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.413.660,70) (3.964.389,06)(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.413.660,70) (3.964.389,06)(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (3.413.660,70) (3.964.389,06)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (112.245.210,69) (77.759.659,17)(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (112.245.210,69) (77.759.659,17)(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (112.245.210,69) (77.759.659,17)(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (112.245.210,69) (77.759.659,17)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2.145.059,45) (2.481.664,64)Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2.145.059,45) (2.481.664,64)Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2.145.059,45) (2.481.664,64)Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (2.145.059,45) (2.481.664,64)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (146.522,50) 168.070,88VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (146.522,50) 168.070,88VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (146.522,50) 168.070,88VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (146.522,50) 168.070,88
CAIXA – Saldo Inicial 680.089,02 512.018,14CAIXA – Saldo Inicial 680.089,02 512.018,14CAIXA – Saldo Inicial 680.089,02 512.018,14CAIXA – Saldo Inicial 680.089,02 512.018,14
CAIXA - Saldo Final 533.566,52 680.089,02CAIXA - Saldo Final 533.566,52 680.089,02CAIXA - Saldo Final 533.566,52 680.089,02CAIXA - Saldo Final 533.566,52 680.089,02
Ativos Livres no Ínicio do Período (*) 680.193,20 3.383.573,82Ativos Livres no Ínicio do Período (*) 680.193,20 3.383.573,82Ativos Livres no Ínicio do Período (*) 680.193,20 3.383.573,82Ativos Livres no Ínicio do Período (*) 680.193,20 3.383.573,82
Ativos Livres no Final do Período (*) 4.781.239,25 680.193,20Ativos Livres no Final do Período (*) 4.781.239,25 680.193,20Ativos Livres no Final do Período (*) 4.781.239,25 680.193,20Ativos Livres no Final do Período (*) 4.781.239,25 680.193,20
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 4.101.046,05 (2.703.380,62)AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 4.101.046,05 (2.703.380,62)AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 4.101.046,05 (2.703.380,62)AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 4.101.046,05 (2.703.380,62)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDODEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDODEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDODEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
DAS ATIVADADES OPERACIONAISDAS ATIVADADES OPERACIONAISDAS ATIVADADES OPERACIONAISDAS ATIVADADES OPERACIONAIS

2017 20162017 20162017 20162017 2016
Resultado Líquido 9.932.413,51 (6.791.970,51)Resultado Líquido 9.932.413,51 (6.791.970,51)Resultado Líquido 9.932.413,51 (6.791.970,51)Resultado Líquido 9.932.413,51 (6.791.970,51)
Ajustes ao Resultado 2.073.052,76 2.981.317,51Ajustes ao Resultado 2.073.052,76 2.981.317,51Ajustes ao Resultado 2.073.052,76 2.981.317,51Ajustes ao Resultado 2.073.052,76 2.981.317,51
(+) Depreciações 3.182.743,34 3.070.442,98(+) Depreciações 3.182.743,34 3.070.442,98(+) Depreciações 3.182.743,34 3.070.442,98(+) Depreciações 3.182.743,34 3.070.442,98
(+) Amortizações 144.450,00 139.838,58(+) Amortizações 144.450,00 139.838,58(+) Amortizações 144.450,00 139.838,58(+) Amortizações 144.450,00 139.838,58
(+) Despesas Patrimoniais 56.453,62 -(+) Despesas Patrimoniais 56.453,62 -(+) Despesas Patrimoniais 56.453,62 -(+) Despesas Patrimoniais 56.453,62 -
(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos 3.520.048,77 4.174.661,72(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos 3.520.048,77 4.174.661,72(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos 3.520.048,77 4.174.661,72(+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos 3.520.048,77 4.174.661,72
(-) Receitas Patrimoniais (4.369.207,79) (4.070.790,98)(-) Receitas Patrimoniais (4.369.207,79) (4.070.790,98)(-) Receitas Patrimoniais (4.369.207,79) (4.070.790,98)(-) Receitas Patrimoniais (4.369.207,79) (4.070.790,98)
(-) Receitas de Juros Capital Próprio (461.435,18) (332.834,79)(-) Receitas de Juros Capital Próprio (461.435,18) (332.834,79)(-) Receitas de Juros Capital Próprio (461.435,18) (332.834,79)(-) Receitas de Juros Capital Próprio (461.435,18) (332.834,79)
(=) Resultado Ajustado 12.005.466,27 (3.810.653,00)(=) Resultado Ajustado 12.005.466,27 (3.810.653,00)(=) Resultado Ajustado 12.005.466,27 (3.810.653,00)(=) Resultado Ajustado 12.005.466,27 (3.810.653,00)
Variação nas contas do Ativo e Passivo (10.732.214,17) 3.135.773,92Variação nas contas do Ativo e Passivo (10.732.214,17) 3.135.773,92Variação nas contas do Ativo e Passivo (10.732.214,17) 3.135.773,92Variação nas contas do Ativo e Passivo (10.732.214,17) 3.135.773,92
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (1.627.866,97) (3.532.494,68)(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (1.627.866,97) (3.532.494,68)(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (1.627.866,97) (3.532.494,68)(-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (1.627.866,97) (3.532.494,68)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde 6.861.437,57 (2.862.931,73)(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde 6.861.437,57 (2.862.931,73)(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde 6.861.437,57 (2.862.931,73)(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde 6.861.437,57 (2.862.931,73)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos (6.034.139,53) 1.249.406,02(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos (6.034.139,53) 1.249.406,02(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos (6.034.139,53) 1.249.406,02(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos (6.034.139,53) 1.249.406,02
(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 1.231.148,15 (512.458,27)(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 1.231.148,15 (512.458,27)(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 1.231.148,15 (512.458,27)(-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 1.231.148,15 (512.458,27)
(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 323,14 23.777,88(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 323,14 23.777,88(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 323,14 23.777,88(-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 323,14 23.777,88
(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (1.024.211,44) (1.434.189,82)(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (1.024.211,44) (1.434.189,82)(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (1.024.211,44) (1.434.189,82)(-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (1.024.211,44) (1.434.189,82)
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde (5.839.541,54) 705.706,66(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde (5.839.541,54) 705.706,66(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde (5.839.541,54) 705.706,66(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde (5.839.541,54) 705.706,66
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde (414.564,42) 50.985,25(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde (414.564,42) 50.985,25(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde (414.564,42) 50.985,25(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde (414.564,42) 50.985,25
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos (1.929.555,50) 3.207.107,02(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos (1.929.555,50) 3.207.107,02(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos (1.929.555,50) 3.207.107,02(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos (1.929.555,50) 3.207.107,02
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.638,44 (619.713,73)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.638,44 (619.713,73)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.638,44 (619.713,73)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.638,44 (619.713,73)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (977.782,86) 3.533.765,86(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (977.782,86) 3.533.765,86(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (977.782,86) 3.533.765,86(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (977.782,86) 3.533.765,86
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde (44.961,08) 109.846,21(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde (44.961,08) 109.846,21(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde (44.961,08) 109.846,21(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde (44.961,08) 109.846,21
(+) Aumento (-) Redução das Provisões 3.718.833,68 1.468.561,57(+) Aumento (-) Redução das Provisões 3.718.833,68 1.468.561,57(+) Aumento (-) Redução das Provisões 3.718.833,68 1.468.561,57(+) Aumento (-) Redução das Provisões 3.718.833,68 1.468.561,57
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 218.606,40 (91.862.320,83)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 218.606,40 (91.862.320,83)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 218.606,40 (91.862.320,83)(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 218.606,40 (91.862.320,83)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (189.740,18) (221.619,33)(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (189.740,18) (221.619,33)(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (189.740,18) (221.619,33)(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (189.740,18) (221.619,33)
Ajuste variações contas operacionais relativo ao ajuste de períodos anteriores (4.682.838,03) 93.832.345,84Ajuste variações contas operacionais relativo ao ajuste de períodos anteriores (4.682.838,03) 93.832.345,84Ajuste variações contas operacionais relativo ao ajuste de períodos anteriores (4.682.838,03) 93.832.345,84Ajuste variações contas operacionais relativo ao ajuste de períodos anteriores (4.682.838,03) 93.832.345,84
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Capital/Patrimônio SocialCapital/Patrimônio SocialCapital/Patrimônio SocialCapital/Patrimônio Social Reservas deReservas deReservas deReservas de
Capital/PatrimoniaisCapital/PatrimoniaisCapital/PatrimoniaisCapital/Patrimoniais Reservas de Reavaliação Sobras ou Perdas Acumuladas TotalReservas de Reavaliação Sobras ou Perdas Acumuladas TotalReservas de Reavaliação Sobras ou Perdas Acumuladas TotalReservas de Reavaliação Sobras ou Perdas Acumuladas Total

SALDO FINAL EM 31/12/2015 5,32 16.496.023,61 6.451.729,85 (23.189.865,59) (242.106,81)SALDO FINAL EM 31/12/2015 5,32 16.496.023,61 6.451.729,85 (23.189.865,59) (242.106,81)SALDO FINAL EM 31/12/2015 5,32 16.496.023,61 6.451.729,85 (23.189.865,59) (242.106,81)SALDO FINAL EM 31/12/2015 5,32 16.496.023,61 6.451.729,85 (23.189.865,59) (242.106,81)
Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - (6.791.970,51) (6.791.970,51)Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - (6.791.970,51) (6.791.970,51)Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - (6.791.970,51) (6.791.970,51)Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - (6.791.970,51) (6.791.970,51)
Outros Resultados Abrangentes - - (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes - - (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes - - (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes - - (1.405.066,68) 1.405.066,68 -
SALDO FINAL EM 31/12/2016 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (28.576.769,42) (7.034.077,32)SALDO FINAL EM 31/12/2016 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (28.576.769,42) (7.034.077,32)SALDO FINAL EM 31/12/2016 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (28.576.769,42) (7.034.077,32)SALDO FINAL EM 31/12/2016 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (28.576.769,42) (7.034.077,32)
Ajustes de exercícios anteriores - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Ajustes de exercícios anteriores - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Ajustes de exercícios anteriores - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Ajustes de exercícios anteriores - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)
Retificação de erros de exerc. anteriores (nota no.3.o) - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Retificação de erros de exerc. anteriores (nota no.3.o) - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Retificação de erros de exerc. anteriores (nota no.3.o) - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)Retificação de erros de exerc. anteriores (nota no.3.o) - - - (4.682.838,03) (4.682.838,03)
SALDO FINAL EM 31/12/2016 AJUSTADO 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (33.259.607,45) (11.716.915,35)SALDO FINAL EM 31/12/2016 AJUSTADO 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (33.259.607,45) (11.716.915,35)SALDO FINAL EM 31/12/2016 AJUSTADO 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (33.259.607,45) (11.716.915,35)SALDO FINAL EM 31/12/2016 AJUSTADO 5,32 16.496.023,61 5.046.663,17 (33.259.607,45) (11.716.915,35)
Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - 9.932.413,51 9.932.413,51Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - 9.932.413,51 9.932.413,51Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - 9.932.413,51 9.932.413,51Lucro/Superávit/Prejuizo Líquido do Exercício - - - 9.932.413,51 9.932.413,51
Outros Resultados Abrangentes (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes (1.405.066,68) 1.405.066,68 -Outros Resultados Abrangentes (1.405.066,68) 1.405.066,68 -
SALDO FINAL EM 31/12/2017 5,32 16.496.023,61 3.641.596,49 (21.922.127,26) (1.784.501,84)SALDO FINAL EM 31/12/2017 5,32 16.496.023,61 3.641.596,49 (21.922.127,26) (1.784.501,84)SALDO FINAL EM 31/12/2017 5,32 16.496.023,61 3.641.596,49 (21.922.127,26) (1.784.501,84)SALDO FINAL EM 31/12/2017 5,32 16.496.023,61 3.641.596,49 (21.922.127,26) (1.784.501,84)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras exercícios Findos emNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras exercícios Findos emNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras exercícios Findos emNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras exercícios Findos em
31 de dezembro de 2017.31 de dezembro de 2017.31 de dezembro de 2017.31 de dezembro de 2017.

1) CONTEXTO OPERACIONAL1) CONTEXTO OPERACIONAL1) CONTEXTO OPERACIONAL1) CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBELé uma associaçãoA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBELé uma associaçãoA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBELé uma associaçãoA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBELé uma associação
civil, SEM FINS LUCRATIVOS, sendo obrigada a aplicar seus resultados nas finalidades esta-civil, SEM FINS LUCRATIVOS, sendo obrigada a aplicar seus resultados nas finalidades esta-civil, SEM FINS LUCRATIVOS, sendo obrigada a aplicar seus resultados nas finalidades esta-civil, SEM FINS LUCRATIVOS, sendo obrigada a aplicar seus resultados nas finalidades esta-
tutárias: obras assistenciais, beneficentes, educacionais e de saúde, prestação de serviços detutárias: obras assistenciais, beneficentes, educacionais e de saúde, prestação de serviços detutárias: obras assistenciais, beneficentes, educacionais e de saúde, prestação de serviços detutárias: obras assistenciais, beneficentes, educacionais e de saúde, prestação de serviços de
natureza médico-hospitalar e desenvolvimento do ensino e pesquisas científicas destinadas anatureza médico-hospitalar e desenvolvimento do ensino e pesquisas científicas destinadas anatureza médico-hospitalar e desenvolvimento do ensino e pesquisas científicas destinadas anatureza médico-hospitalar e desenvolvimento do ensino e pesquisas científicas destinadas a
atingir os objetivos propostos.atingir os objetivos propostos.atingir os objetivos propostos.atingir os objetivos propostos.
O atendimento de sua missão estatutária é efetuado através do HOSPITAL EVANGÉLICOO atendimento de sua missão estatutária é efetuado através do HOSPITAL EVANGÉLICOO atendimento de sua missão estatutária é efetuado através do HOSPITAL EVANGÉLICOO atendimento de sua missão estatutária é efetuado através do HOSPITAL EVANGÉLICO
DE LONDRINA, HOSPITALAR PLANO DE SAÚDE, CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS,DE LONDRINA, HOSPITALAR PLANO DE SAÚDE, CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS,DE LONDRINA, HOSPITALAR PLANO DE SAÚDE, CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS,DE LONDRINA, HOSPITALAR PLANO DE SAÚDE, CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS,
HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA UNIDADE DE APOIO FARIA LIMA, SAUDE EMHOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA UNIDADE DE APOIO FARIA LIMA, SAUDE EMHOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA UNIDADE DE APOIO FARIA LIMA, SAUDE EMHOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA UNIDADE DE APOIO FARIA LIMA, SAUDE EM
CASA e HOSPITALAR CLINICA DE SAUDE INTEGRADA.CASA e HOSPITALAR CLINICA DE SAUDE INTEGRADA.CASA e HOSPITALAR CLINICA DE SAUDE INTEGRADA.CASA e HOSPITALAR CLINICA DE SAUDE INTEGRADA.
A AEBEL atua na comercialização de planos de saúde, contratos de prestação de serviçosA AEBEL atua na comercialização de planos de saúde, contratos de prestação de serviçosA AEBEL atua na comercialização de planos de saúde, contratos de prestação de serviçosA AEBEL atua na comercialização de planos de saúde, contratos de prestação de serviços
com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de preço preestabelecido, com registro decom pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de preço preestabelecido, com registro decom pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de preço preestabelecido, com registro decom pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de preço preestabelecido, com registro de
seus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fins filantrópicos sobseus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fins filantrópicos sobseus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fins filantrópicos sobseus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fins filantrópicos sob
número 32675-5.número 32675-5.número 32675-5.número 32675-5.
2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeisAs demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeisAs demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeisAs demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, e em consonância com as disposições contidas na Regulamentação de-adotadas no Brasil, e em consonância com as disposições contidas na Regulamentação de-adotadas no Brasil, e em consonância com as disposições contidas na Regulamentação de-adotadas no Brasil, e em consonância com as disposições contidas na Regulamentação de-
terminada pelo Decreto nº 2.536/98, que trata da escrituração das demonstrações financeirasterminada pelo Decreto nº 2.536/98, que trata da escrituração das demonstrações financeirasterminada pelo Decreto nº 2.536/98, que trata da escrituração das demonstrações financeirasterminada pelo Decreto nº 2.536/98, que trata da escrituração das demonstrações financeiras
das entidades de fins filantrópicos, como, à regulamentação da ANS – Agência Nacional dedas entidades de fins filantrópicos, como, à regulamentação da ANS – Agência Nacional dedas entidades de fins filantrópicos, como, à regulamentação da ANS – Agência Nacional dedas entidades de fins filantrópicos, como, à regulamentação da ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar, que padroniza o plano de conta para as Operadoras de Planos de Saúde,Saúde Suplementar, que padroniza o plano de conta para as Operadoras de Planos de Saúde,Saúde Suplementar, que padroniza o plano de conta para as Operadoras de Planos de Saúde,Saúde Suplementar, que padroniza o plano de conta para as Operadoras de Planos de Saúde,
através da Resolução 418/16 da ANS e de acordo com a lei 11.638/07.através da Resolução 418/16 da ANS e de acordo com a lei 11.638/07.através da Resolução 418/16 da ANS e de acordo com a lei 11.638/07.através da Resolução 418/16 da ANS e de acordo com a lei 11.638/07.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão sendoAs demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão sendoAs demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão sendoAs demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão sendo
apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a compa-apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a compa-apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a compa-apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a compa-
rabilidade.rabilidade.rabilidade.rabilidade.
Trata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moedaTrata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moedaTrata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moedaTrata-se de demonstrações financeiras individuais e encontram-se apresentadas em moeda
corrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo diretor dacorrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo diretor dacorrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo diretor dacorrente nacional – denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo diretor da
associação em 26/01/2018.associação em 26/01/2018.associação em 26/01/2018.associação em 26/01/2018.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Regime de Escrituraçãoa) Regime de Escrituraçãoa) Regime de Escrituraçãoa) Regime de Escrituração
A associação adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicaçãoA associação adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicaçãoA associação adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicaçãoA associação adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação
desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas oudesse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas oudesse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas oudesse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, considerando tam-incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, considerando tam-incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, considerando tam-incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, considerando tam-
bém que as mensalidades dos planos foram reconhecidas na forma de prórata-dia.bém que as mensalidades dos planos foram reconhecidas na forma de prórata-dia.bém que as mensalidades dos planos foram reconhecidas na forma de prórata-dia.bém que as mensalidades dos planos foram reconhecidas na forma de prórata-dia.
b) Reconhecimento de Receitasb) Reconhecimento de Receitasb) Reconhecimento de Receitasb) Reconhecimento de Receitas
As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertu-As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertu-As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertu-As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertu-
ra do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos. Nos contratos comra do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos. Nos contratos comra do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos. Nos contratos comra do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos. Nos contratos com
preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência à saúde,preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência à saúde,preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência à saúde,preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência à saúde,
a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradoresa apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradoresa apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradoresa apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores
da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivoda receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivoda receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivoda receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo
direito ao valor a ser faturado, nos termos da NBC TG 30, aprovada pelo Conselho Federal dedireito ao valor a ser faturado, nos termos da NBC TG 30, aprovada pelo Conselho Federal dedireito ao valor a ser faturado, nos termos da NBC TG 30, aprovada pelo Conselho Federal dedireito ao valor a ser faturado, nos termos da NBC TG 30, aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, e de conformidade com o que estabelece a RN 418/16, da ANS.Contabilidade – CFC, e de conformidade com o que estabelece a RN 418/16, da ANS.Contabilidade – CFC, e de conformidade com o que estabelece a RN 418/16, da ANS.Contabilidade – CFC, e de conformidade com o que estabelece a RN 418/16, da ANS.
c) Reconhecimento de Eventos Indenizáveisc) Reconhecimento de Eventos Indenizáveisc) Reconhecimento de Eventos Indenizáveisc) Reconhecimento de Eventos Indenizáveis
Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelaOs eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelaOs eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelaOs eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela
rede credenciada e rede própria na identificação da ocorrência da despesa médica pela comu-rede credenciada e rede própria na identificação da ocorrência da despesa médica pela comu-rede credenciada e rede própria na identificação da ocorrência da despesa médica pela comu-rede credenciada e rede própria na identificação da ocorrência da despesa médica pela comu-
nicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo,nicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo,nicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo,nicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo,
processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio deprocesso ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio deprocesso ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio deprocesso ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de
terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. Como parte destas faturas não sãoterceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. Como parte destas faturas não sãoterceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. Como parte destas faturas não sãoterceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. Como parte destas faturas não são
apresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestesapresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestesapresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestesapresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestes
prestadores que não são cobrados ou avisados na totalidade à Operadora ao final de cadaprestadores que não são cobrados ou avisados na totalidade à Operadora ao final de cadaprestadores que não são cobrados ou avisados na totalidade à Operadora ao final de cadaprestadores que não são cobrados ou avisados na totalidade à Operadora ao final de cada
mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA –mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA –mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA –mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA –
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.
d) Ajuste a Valor Presented) Ajuste a Valor Presented) Ajuste a Valor Presented) Ajuste a Valor Presente
O ajuste a valor presente previsto na NBC TG 12, aprovada pela resolução 1.329/11 do Con-O ajuste a valor presente previsto na NBC TG 12, aprovada pela resolução 1.329/11 do Con-O ajuste a valor presente previsto na NBC TG 12, aprovada pela resolução 1.329/11 do Con-O ajuste a valor presente previsto na NBC TG 12, aprovada pela resolução 1.329/11 do Con-
selho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações rema-selho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações rema-selho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações rema-selho Federal de Contabilidade, foi calculado sobre os saldos de créditos e obrigações rema-
nescentes na data do balanço, quando aplicável.nescentes na data do balanço, quando aplicável.nescentes na data do balanço, quando aplicável.nescentes na data do balanço, quando aplicável.
e) Estoquese) Estoquese) Estoquese) Estoques
Os estoques referem-se a materiais e medicamentos para atendimento exclusivo de seus pa-Os estoques referem-se a materiais e medicamentos para atendimento exclusivo de seus pa-Os estoques referem-se a materiais e medicamentos para atendimento exclusivo de seus pa-Os estoques referem-se a materiais e medicamentos para atendimento exclusivo de seus pa-
cientes. Estes estoques são reconhecidos pelo custo (médio) de aquisição, que não superamcientes. Estes estoques são reconhecidos pelo custo (médio) de aquisição, que não superamcientes. Estes estoques são reconhecidos pelo custo (médio) de aquisição, que não superamcientes. Estes estoques são reconhecidos pelo custo (médio) de aquisição, que não superam
o valor de mercado conforme registro do inventário em 31/12/17.o valor de mercado conforme registro do inventário em 31/12/17.o valor de mercado conforme registro do inventário em 31/12/17.o valor de mercado conforme registro do inventário em 31/12/17.

Contas Em 2017 Em 2016Contas Em 2017 Em 2016Contas Em 2017 Em 2016Contas Em 2017 Em 2016
MEDICAMENTOS 1.592.659,12 1.305.549,00MEDICAMENTOS 1.592.659,12 1.305.549,00MEDICAMENTOS 1.592.659,12 1.305.549,00MEDICAMENTOS 1.592.659,12 1.305.549,00
MATERIAL USO CLINICO 1.064.028,59 782.858,00MATERIAL USO CLINICO 1.064.028,59 782.858,00MATERIAL USO CLINICO 1.064.028,59 782.858,00MATERIAL USO CLINICO 1.064.028,59 782.858,00
OPMW 160,00 0,00OPMW 160,00 0,00OPMW 160,00 0,00OPMW 160,00 0,00
MATERIAL ADMINISTRATIVO 53.048,35 43.798,00MATERIAL ADMINISTRATIVO 53.048,35 43.798,00MATERIAL ADMINISTRATIVO 53.048,35 43.798,00MATERIAL ADMINISTRATIVO 53.048,35 43.798,00
EMBALAGENS 64.182,99 65.866,00EMBALAGENS 64.182,99 65.866,00EMBALAGENS 64.182,99 65.866,00EMBALAGENS 64.182,99 65.866,00
MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA 70.316,24 44.010,00MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA 70.316,24 44.010,00MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA 70.316,24 44.010,00MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA 70.316,24 44.010,00
MATERIAL LABORATORIO 248,93 154.095,00MATERIAL LABORATORIO 248,93 154.095,00MATERIAL LABORATORIO 248,93 154.095,00MATERIAL LABORATORIO 248,93 154.095,00
MATERIAL MANUTENCAO 113.141,36 115.190,00MATERIAL MANUTENCAO 113.141,36 115.190,00MATERIAL MANUTENCAO 113.141,36 115.190,00MATERIAL MANUTENCAO 113.141,36 115.190,00
NUTRICAO 53.553,24 32.962,00NUTRICAO 53.553,24 32.962,00NUTRICAO 53.553,24 32.962,00NUTRICAO 53.553,24 32.962,00
MATERIAL ROUPARIA 1.983,45 1.290,00MATERIAL ROUPARIA 1.983,45 1.290,00MATERIAL ROUPARIA 1.983,45 1.290,00MATERIAL ROUPARIA 1.983,45 1.290,00
MATERIAL USO GERAL 6.398,70 3.059,00MATERIAL USO GERAL 6.398,70 3.059,00MATERIAL USO GERAL 6.398,70 3.059,00MATERIAL USO GERAL 6.398,70 3.059,00
GASOTERAPIA 38.158,88 30.720,00GASOTERAPIA 38.158,88 30.720,00GASOTERAPIA 38.158,88 30.720,00GASOTERAPIA 38.158,88 30.720,00
GAS/GLP 26.335,12 20.199,00GAS/GLP 26.335,12 20.199,00GAS/GLP 26.335,12 20.199,00GAS/GLP 26.335,12 20.199,00
USO E CONSUMO MANUTENCAO 11.306,80 11.592,00USO E CONSUMO MANUTENCAO 11.306,80 11.592,00USO E CONSUMO MANUTENCAO 11.306,80 11.592,00USO E CONSUMO MANUTENCAO 11.306,80 11.592,00
Total 3.095.521,77 2.611.188,00Total 3.095.521,77 2.611.188,00Total 3.095.521,77 2.611.188,00Total 3.095.521,77 2.611.188,00
f) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúdef) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúdef) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúdef) Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dessesSão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dessesSão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dessesSão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses
créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operaçõescréditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operaçõescréditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operaçõescréditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações
de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares contabilizadas na forma de pró-de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares contabilizadas na forma de pró-de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares contabilizadas na forma de pró-de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares contabilizadas na forma de pró-
rata-dia nos termos da RN 418/16 da ANS e conta de resultado “receitas operacionais derata-dia nos termos da RN 418/16 da ANS e conta de resultado “receitas operacionais derata-dia nos termos da RN 418/16 da ANS e conta de resultado “receitas operacionais derata-dia nos termos da RN 418/16 da ANS e conta de resultado “receitas operacionais de
assistência à saúde não relacionada com planos de saúde da Operadora” no que se refere aosassistência à saúde não relacionada com planos de saúde da Operadora” no que se refere aosassistência à saúde não relacionada com planos de saúde da Operadora” no que se refere aosassistência à saúde não relacionada com planos de saúde da Operadora” no que se refere aos
serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planosserviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planosserviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planosserviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planos
Médico-Hospitalares.Médico-Hospitalares.Médico-Hospitalares.Médico-Hospitalares.
g) Provisão para Perdas sobre Créditosg) Provisão para Perdas sobre Créditosg) Provisão para Perdas sobre Créditosg) Provisão para Perdas sobre Créditos
Com base nas normas da ANS e em conformidade com a RN 418/16, foram calculadas pro-Com base nas normas da ANS e em conformidade com a RN 418/16, foram calculadas pro-Com base nas normas da ANS e em conformidade com a RN 418/16, foram calculadas pro-Com base nas normas da ANS e em conformidade com a RN 418/16, foram calculadas pro-
visões para perdas sobre créditos de planos familiares, considerando a totalidade do créditovisões para perdas sobre créditos de planos familiares, considerando a totalidade do créditovisões para perdas sobre créditos de planos familiares, considerando a totalidade do créditovisões para perdas sobre créditos de planos familiares, considerando a totalidade do crédito
por contrato nos casos de uma parcela vencida a mais de 60 dias de planos familiares e maispor contrato nos casos de uma parcela vencida a mais de 60 dias de planos familiares e maispor contrato nos casos de uma parcela vencida a mais de 60 dias de planos familiares e maispor contrato nos casos de uma parcela vencida a mais de 60 dias de planos familiares e mais
de 90 dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, conformede 90 dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, conformede 90 dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, conformede 90 dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, conforme
demonstrado abaixo:demonstrado abaixo:demonstrado abaixo:demonstrado abaixo:
Contas Saldo em 31/12/2017 R$Contas Saldo em 31/12/2017 R$Contas Saldo em 31/12/2017 R$Contas Saldo em 31/12/2017 R$
Mensalidades a Receber (6.652.164,86)Mensalidades a Receber (6.652.164,86)Mensalidades a Receber (6.652.164,86)Mensalidades a Receber (6.652.164,86)
Faturas a Receber (440.271,65)Faturas a Receber (440.271,65)Faturas a Receber (440.271,65)Faturas a Receber (440.271,65)
Convênios/Pacientes e outros a receber (653.821,60)Convênios/Pacientes e outros a receber (653.821,60)Convênios/Pacientes e outros a receber (653.821,60)Convênios/Pacientes e outros a receber (653.821,60)
Cheques Devolvidos (170.714,08)Cheques Devolvidos (170.714,08)Cheques Devolvidos (170.714,08)Cheques Devolvidos (170.714,08)
Adiantamentos a Fornecedores/Prestadores/Outros Créditos (272.562,74)Adiantamentos a Fornecedores/Prestadores/Outros Créditos (272.562,74)Adiantamentos a Fornecedores/Prestadores/Outros Créditos (272.562,74)Adiantamentos a Fornecedores/Prestadores/Outros Créditos (272.562,74)
Pacientes Particulares – Cobrança Jurídica (2.699.822,04)Pacientes Particulares – Cobrança Jurídica (2.699.822,04)Pacientes Particulares – Cobrança Jurídica (2.699.822,04)Pacientes Particulares – Cobrança Jurídica (2.699.822,04)
Outros Créditos a Receber (5.000,00)Outros Créditos a Receber (5.000,00)Outros Créditos a Receber (5.000,00)Outros Créditos a Receber (5.000,00)
Créditos a Receber de Pacientes Jurídico (1.360,02)Créditos a Receber de Pacientes Jurídico (1.360,02)Créditos a Receber de Pacientes Jurídico (1.360,02)Créditos a Receber de Pacientes Jurídico (1.360,02)
Total (10.895.716,99)Total (10.895.716,99)Total (10.895.716,99)Total (10.895.716,99)
h) Despesas Antecipadash) Despesas Antecipadash) Despesas Antecipadash) Despesas Antecipadas
As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo Circulante, sendo apropria-As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo Circulante, sendo apropria-As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo Circulante, sendo apropria-As despesas e dispêndios antecipados foram registrados no Ativo Circulante, sendo apropria-
das mensalmente, pelo regime de competência. Compostas conforme tabela abaixo:das mensalmente, pelo regime de competência. Compostas conforme tabela abaixo:das mensalmente, pelo regime de competência. Compostas conforme tabela abaixo:das mensalmente, pelo regime de competência. Compostas conforme tabela abaixo:
Despesas Antecipadas 2017 2016Despesas Antecipadas 2017 2016Despesas Antecipadas 2017 2016Despesas Antecipadas 2017 2016
Despesas Administrativas 1.704,82 1.359,98Despesas Administrativas 1.704,82 1.359,98Despesas Administrativas 1.704,82 1.359,98Despesas Administrativas 1.704,82 1.359,98
Despesas Patrimoniais 23.183,42 23.851,40Despesas Patrimoniais 23.183,42 23.851,40Despesas Patrimoniais 23.183,42 23.851,40Despesas Patrimoniais 23.183,42 23.851,40

Totais 24.888,24 25.211,38Totais 24.888,24 25.211,38Totais 24.888,24 25.211,38Totais 24.888,24 25.211,38
i) Investimentosi) Investimentosi) Investimentosi) Investimentos
Os investimentos são compostos conforme tabelas abaixo:Os investimentos são compostos conforme tabelas abaixo:Os investimentos são compostos conforme tabelas abaixo:Os investimentos são compostos conforme tabelas abaixo:

Participações 2016Participações 2016Participações 2016Participações 2016 Aquis./ Transf. EAquis./ Transf. EAquis./ Transf. EAquis./ Transf. E
AvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliações Baixas 2017Baixas 2017Baixas 2017Baixas 2017

Unicred Norte do Pr (b) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do Pr (b) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do Pr (b) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do Pr (b) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00

Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016 Aquis./ Transf. EAquis./ Transf. EAquis./ Transf. EAquis./ Transf. E
AvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliações Baixas 2016Baixas 2016Baixas 2016Baixas 2016

Propriedades para Investimentos (a) 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00Propriedades para Investimentos (a) 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00Propriedades para Investimentos (a) 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00Propriedades para Investimentos (a) 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00
TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00

i.1) As contas da Unicred são aquisições de cotas em função de contas garantidas, ondei.1) As contas da Unicred são aquisições de cotas em função de contas garantidas, ondei.1) As contas da Unicred são aquisições de cotas em função de contas garantidas, ondei.1) As contas da Unicred são aquisições de cotas em função de contas garantidas, onde
há um limite para uso financeiro garantido pela aquisição dessas cotas. Sua movimentaçãohá um limite para uso financeiro garantido pela aquisição dessas cotas. Sua movimentaçãohá um limite para uso financeiro garantido pela aquisição dessas cotas. Sua movimentaçãohá um limite para uso financeiro garantido pela aquisição dessas cotas. Sua movimentação
acontece pela liquidação e aquisição das mesmas de acordo com a necessidade financeira noacontece pela liquidação e aquisição das mesmas de acordo com a necessidade financeira noacontece pela liquidação e aquisição das mesmas de acordo com a necessidade financeira noacontece pela liquidação e aquisição das mesmas de acordo com a necessidade financeira no
decorrer da movimentação.decorrer da movimentação.decorrer da movimentação.decorrer da movimentação.
j) Depreciações e Amortizaçõesj) Depreciações e Amortizaçõesj) Depreciações e Amortizaçõesj) Depreciações e Amortizações
A depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o valor depreciável dosA depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o valor depreciável dosA depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o valor depreciável dosA depreciação do imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o valor depreciável dos
bens, apurado com base em estimativa de vida útil e limitado ao valor residual recuperável debens, apurado com base em estimativa de vida útil e limitado ao valor residual recuperável debens, apurado com base em estimativa de vida útil e limitado ao valor residual recuperável debens, apurado com base em estimativa de vida útil e limitado ao valor residual recuperável de
conformidade com a NBCTG 27, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.conformidade com a NBCTG 27, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.conformidade com a NBCTG 27, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.conformidade com a NBCTG 27, aprovada pela resolução CFC 1.177/09.
As amortizações foram mensuradas com base na vida útil de uso tecnológico, considerandoAs amortizações foram mensuradas com base na vida útil de uso tecnológico, considerandoAs amortizações foram mensuradas com base na vida útil de uso tecnológico, considerandoAs amortizações foram mensuradas com base na vida útil de uso tecnológico, considerando
as manutenções e atualizações, de conformidade com a NBCTG 04, aprovada pela resoluçãoas manutenções e atualizações, de conformidade com a NBCTG 04, aprovada pela resoluçãoas manutenções e atualizações, de conformidade com a NBCTG 04, aprovada pela resoluçãoas manutenções e atualizações, de conformidade com a NBCTG 04, aprovada pela resolução
CFC 1.177/09.CFC 1.177/09.CFC 1.177/09.CFC 1.177/09.
k) Isenções Usufruídas - Imposto de Renda e Contribuição Socialk) Isenções Usufruídas - Imposto de Renda e Contribuição Socialk) Isenções Usufruídas - Imposto de Renda e Contribuição Socialk) Isenções Usufruídas - Imposto de Renda e Contribuição Social
AAssociação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais, cujasAAssociação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais, cujasAAssociação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais, cujasAAssociação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais, cujas
isenções obtidas estão contabilizadas consoantes disposições emanadas do Conselho Nacio-isenções obtidas estão contabilizadas consoantes disposições emanadas do Conselho Nacio-isenções obtidas estão contabilizadas consoantes disposições emanadas do Conselho Nacio-isenções obtidas estão contabilizadas consoantes disposições emanadas do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional de Seguronal de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional de Seguronal de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional de Seguronal de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional de Seguro
Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, como seguem:Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, como seguem:Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, como seguem:Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, como seguem:
Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16
Cota INSS + Terceiros 10.401.711,96 10.304.864,95Cota INSS + Terceiros 10.401.711,96 10.304.864,95Cota INSS + Terceiros 10.401.711,96 10.304.864,95Cota INSS + Terceiros 10.401.711,96 10.304.864,95
PIS Folha de Pagamento 1.088.023,70 396.029,31PIS Folha de Pagamento 1.088.023,70 396.029,31PIS Folha de Pagamento 1.088.023,70 396.029,31PIS Folha de Pagamento 1.088.023,70 396.029,31
COFINS 3.732.778,08 2.723.095,63COFINS 3.732.778,08 2.723.095,63COFINS 3.732.778,08 2.723.095,63COFINS 3.732.778,08 2.723.095,63
Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 0,00Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 0,00Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 0,00Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 0,00
Totais 18.575.534,33 13.423.989,89Totais 18.575.534,33 13.423.989,89Totais 18.575.534,33 13.423.989,89Totais 18.575.534,33 13.423.989,89

l) Direitos e Obrigaçõesl) Direitos e Obrigaçõesl) Direitos e Obrigaçõesl) Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.
m) Provisõesm) Provisõesm) Provisõesm) Provisões
As provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG 12, aprovadaAs provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG 12, aprovadaAs provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG 12, aprovadaAs provisões constituídas foram baseadas no conceito estabelecido na NBC TG 12, aprovada
pela resolução 1.329/11 do CFC, que define provisão como sendo um passivo de prazo ou depela resolução 1.329/11 do CFC, que define provisão como sendo um passivo de prazo ou depela resolução 1.329/11 do CFC, que define provisão como sendo um passivo de prazo ou depela resolução 1.329/11 do CFC, que define provisão como sendo um passivo de prazo ou de
valores incertos e também que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada devalores incertos e também que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada devalores incertos e também que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada devalores incertos e também que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de
eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidadeeventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidadeeventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidadeeventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade
capaz de gerar benefícios econômicos.capaz de gerar benefícios econômicos.capaz de gerar benefícios econômicos.capaz de gerar benefícios econômicos.

n) Férias a Pagarn) Férias a Pagarn) Férias a Pagarn) Férias a Pagar
Os direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados entre asOs direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados entre asOs direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados entre asOs direitos adquiridos relativos a férias e seus encargos sociais foram provisionados entre as
obrigações sociais e trabalhistas, cujo montante é de R$ 4.179.472,14.obrigações sociais e trabalhistas, cujo montante é de R$ 4.179.472,14.obrigações sociais e trabalhistas, cujo montante é de R$ 4.179.472,14.obrigações sociais e trabalhistas, cujo montante é de R$ 4.179.472,14.
o) Mudança de Estimativa e Retificação de Erroso) Mudança de Estimativa e Retificação de Erroso) Mudança de Estimativa e Retificação de Erroso) Mudança de Estimativa e Retificação de Erros
A entidade registrou no grupo 256 – Resultados Acumulados classificado no patrimônio so-A entidade registrou no grupo 256 – Resultados Acumulados classificado no patrimônio so-A entidade registrou no grupo 256 – Resultados Acumulados classificado no patrimônio so-A entidade registrou no grupo 256 – Resultados Acumulados classificado no patrimônio so-
cial, no exercício de 2017, operações de ajustes de exercícios anteriores relacionados acial, no exercício de 2017, operações de ajustes de exercícios anteriores relacionados acial, no exercício de 2017, operações de ajustes de exercícios anteriores relacionados acial, no exercício de 2017, operações de ajustes de exercícios anteriores relacionados a
correção da contabilização do prórata-dia das contraprestações de planos de saúde paracorreção da contabilização do prórata-dia das contraprestações de planos de saúde paracorreção da contabilização do prórata-dia das contraprestações de planos de saúde paracorreção da contabilização do prórata-dia das contraprestações de planos de saúde para
adequação a RN 418/16 e anteriores, uma vez que esta regra de contabilização vigora desteadequação a RN 418/16 e anteriores, uma vez que esta regra de contabilização vigora desteadequação a RN 418/16 e anteriores, uma vez que esta regra de contabilização vigora desteadequação a RN 418/16 e anteriores, uma vez que esta regra de contabilização vigora deste
o ano de 2013, sendo que na apuração dos valores impactou nas contas relacionadas noo ano de 2013, sendo que na apuração dos valores impactou nas contas relacionadas noo ano de 2013, sendo que na apuração dos valores impactou nas contas relacionadas noo ano de 2013, sendo que na apuração dos valores impactou nas contas relacionadas no
quadro abaixo, as quais foram corrigidas no exercício de 2016 para fins de comparabilidadequadro abaixo, as quais foram corrigidas no exercício de 2016 para fins de comparabilidadequadro abaixo, as quais foram corrigidas no exercício de 2016 para fins de comparabilidadequadro abaixo, as quais foram corrigidas no exercício de 2016 para fins de comparabilidade
às demonstrações financeiras de 2017, nos termos da RN 418/16 da ANS e NBC TG 23 -às demonstrações financeiras de 2017, nos termos da RN 418/16 da ANS e NBC TG 23 -às demonstrações financeiras de 2017, nos termos da RN 418/16 da ANS e NBC TG 23 -às demonstrações financeiras de 2017, nos termos da RN 418/16 da ANS e NBC TG 23 -
Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Estimativas e Correção de Erros.Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Estimativas e Correção de Erros.Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Estimativas e Correção de Erros.Mudanças nas Práticas Contábeis, nas Estimativas e Correção de Erros.
Contas Em 31/12/17Contas Em 31/12/17Contas Em 31/12/17Contas Em 31/12/17
Contraprestação Pecuniária a Receber (1231) (7.061.096,76)Contraprestação Pecuniária a Receber (1231) (7.061.096,76)Contraprestação Pecuniária a Receber (1231) (7.061.096,76)Contraprestação Pecuniária a Receber (1231) (7.061.096,76)
Cobertura Assis. – Participação Beneficiários (1233) 1.047.315,97Cobertura Assis. – Participação Beneficiários (1233) 1.047.315,97Cobertura Assis. – Participação Beneficiários (1233) 1.047.315,97Cobertura Assis. – Participação Beneficiários (1233) 1.047.315,97
Contas a Receber não relacionados com plano de saúde (124119011) 135.245,80Contas a Receber não relacionados com plano de saúde (124119011) 135.245,80Contas a Receber não relacionados com plano de saúde (124119011) 135.245,80Contas a Receber não relacionados com plano de saúde (124119011) 135.245,80
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha (211119011) 1.195.696,96Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha (211119011) 1.195.696,96Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha (211119011) 1.195.696,96Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha (211119011) 1.195.696,96
Totais (4.682.838,03)Totais (4.682.838,03)Totais (4.682.838,03)Totais (4.682.838,03)

p) Valor Recuperável dos Ativosp) Valor Recuperável dos Ativosp) Valor Recuperável dos Ativosp) Valor Recuperável dos Ativos
Em consonância com a NBC TG 1 aprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho FederalEm consonância com a NBC TG 1 aprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho FederalEm consonância com a NBC TG 1 aprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho FederalEm consonância com a NBC TG 1 aprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho Federal
de Contabilidade a associação realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos nãode Contabilidade a associação realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos nãode Contabilidade a associação realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos nãode Contabilidade a associação realizou trabalho para a identificação de possíveis ativos não
recuperáveis, onde não foram constatados nenhum bem, em que seu valor líquido contábil érecuperáveis, onde não foram constatados nenhum bem, em que seu valor líquido contábil érecuperáveis, onde não foram constatados nenhum bem, em que seu valor líquido contábil érecuperáveis, onde não foram constatados nenhum bem, em que seu valor líquido contábil é
superior ao valor para geração de caixa ou venda na data de sua mensuração.superior ao valor para geração de caixa ou venda na data de sua mensuração.superior ao valor para geração de caixa ou venda na data de sua mensuração.superior ao valor para geração de caixa ou venda na data de sua mensuração.
q) Informações por segmentoq) Informações por segmentoq) Informações por segmentoq) Informações por segmento
Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a Opera-Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a Opera-Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a Opera-Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a Opera-
dora está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não sãodora está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não sãodora está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não sãodora está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são
controladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo oscontroladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo oscontroladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo oscontroladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os
resultados da Operadora acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.resultados da Operadora acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.resultados da Operadora acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.resultados da Operadora acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.
r) Normas Internacionais de Contabilidader) Normas Internacionais de Contabilidader) Normas Internacionais de Contabilidader) Normas Internacionais de Contabilidade
A Operadora vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Co-A Operadora vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Co-A Operadora vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Co-A Operadora vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 domitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 domitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 domitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do
Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.ANS, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.ANS, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.ANS, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.

DETALHAMENTO DE SALDOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDETALHAMENTO DE SALDOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDETALHAMENTO DE SALDOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDETALHAMENTO DE SALDOS E OUTRAS INFORMAÇÕES
4) DISPONÍVEL4) DISPONÍVEL4) DISPONÍVEL4) DISPONÍVEL
a) Caixa e Bancosa) Caixa e Bancosa) Caixa e Bancosa) Caixa e Bancos
AAssociação possui registrado nas contas de Caixa e Bancos, conforme quadro abaixo:AAssociação possui registrado nas contas de Caixa e Bancos, conforme quadro abaixo:AAssociação possui registrado nas contas de Caixa e Bancos, conforme quadro abaixo:AAssociação possui registrado nas contas de Caixa e Bancos, conforme quadro abaixo:
Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016
CAIXA TESOURARIA 8.985,54 1,68% 27.095,23CAIXA TESOURARIA 8.985,54 1,68% 27.095,23CAIXA TESOURARIA 8.985,54 1,68% 27.095,23CAIXA TESOURARIA 8.985,54 1,68% 27.095,23
CAIXA PARQUE DAS OLIVEIRAS 3.731,85 0,70% 22.210,85CAIXA PARQUE DAS OLIVEIRAS 3.731,85 0,70% 22.210,85CAIXA PARQUE DAS OLIVEIRAS 3.731,85 0,70% 22.210,85CAIXA PARQUE DAS OLIVEIRAS 3.731,85 0,70% 22.210,85
CAIXA - B - HOSPITALAR 6.783,82 1,27% 3.418,30CAIXA - B - HOSPITALAR 6.783,82 1,27% 3.418,30CAIXA - B - HOSPITALAR 6.783,82 1,27% 3.418,30CAIXA - B - HOSPITALAR 6.783,82 1,27% 3.418,30
CAIXA CONTAS CORRENTES 343,44 0,06% 343,44CAIXA CONTAS CORRENTES 343,44 0,06% 343,44CAIXA CONTAS CORRENTES 343,44 0,06% 343,44CAIXA CONTAS CORRENTES 343,44 0,06% 343,44
CAIXA PROCED 0,00 0,00% 693,99CAIXA PROCED 0,00 0,00% 693,99CAIXA PROCED 0,00 0,00% 693,99CAIXA PROCED 0,00 0,00% 693,99
CAIXA PRONTO SOCORRO 0,00 0,00% 855,72CAIXA PRONTO SOCORRO 0,00 0,00% 855,72CAIXA PRONTO SOCORRO 0,00 0,00% 855,72CAIXA PRONTO SOCORRO 0,00 0,00% 855,72
CAIXA EXTRA - HOSPITALAR 0,00 0,00% 25.382,35CAIXA EXTRA - HOSPITALAR 0,00 0,00% 25.382,35CAIXA EXTRA - HOSPITALAR 0,00 0,00% 25.382,35CAIXA EXTRA - HOSPITALAR 0,00 0,00% 25.382,35
CAIXA - ALTO DA COLINA 161,75 0,03% 161,75CAIXA - ALTO DA COLINA 161,75 0,03% 161,75CAIXA - ALTO DA COLINA 161,75 0,03% 161,75CAIXA - ALTO DA COLINA 161,75 0,03% 161,75
BANCO BRADESCO S/A - 1419-2 0,00 0,00% 1,00BANCO BRADESCO S/A - 1419-2 0,00 0,00% 1,00BANCO BRADESCO S/A - 1419-2 0,00 0,00% 1,00BANCO BRADESCO S/A - 1419-2 0,00 0,00% 1,00
BANCO DO BRASIL S/A - 4800-3 8.124,10 1,52% 47.982,64BANCO DO BRASIL S/A - 4800-3 8.124,10 1,52% 47.982,64BANCO DO BRASIL S/A - 4800-3 8.124,10 1,52% 47.982,64BANCO DO BRASIL S/A - 4800-3 8.124,10 1,52% 47.982,64
BANCO SANTANDER - 1300-5 8.062,62 1,51% 428,19BANCO SANTANDER - 1300-5 8.062,62 1,51% 428,19BANCO SANTANDER - 1300-5 8.062,62 1,51% 428,19BANCO SANTANDER - 1300-5 8.062,62 1,51% 428,19
BANCO ITAU S/A - 3320-2 HOSPITALAR 6.447,25 1,21% 7.903,07BANCO ITAU S/A - 3320-2 HOSPITALAR 6.447,25 1,21% 7.903,07BANCO ITAU S/A - 3320-2 HOSPITALAR 6.447,25 1,21% 7.903,07BANCO ITAU S/A - 3320-2 HOSPITALAR 6.447,25 1,21% 7.903,07
BANCO SANTANDER - 600-9 HOSPITALAR 1.307,03 0,24% 1.307,03BANCO SANTANDER - 600-9 HOSPITALAR 1.307,03 0,24% 1.307,03BANCO SANTANDER - 600-9 HOSPITALAR 1.307,03 0,24% 1.307,03BANCO SANTANDER - 600-9 HOSPITALAR 1.307,03 0,24% 1.307,03
BANCO SANTANDER - 592-9 HOSPITALAR 86,96 0,02% 86,96BANCO SANTANDER - 592-9 HOSPITALAR 86,96 0,02% 86,96BANCO SANTANDER - 592-9 HOSPITALAR 86,96 0,02% 86,96BANCO SANTANDER - 592-9 HOSPITALAR 86,96 0,02% 86,96
BANCO UNIPRIME - 71.078-4 0,00 0,00% 18.872,58BANCO UNIPRIME - 71.078-4 0,00 0,00% 18.872,58BANCO UNIPRIME - 71.078-4 0,00 0,00% 18.872,58BANCO UNIPRIME - 71.078-4 0,00 0,00% 18.872,58
BANCO UNIPRIME - 70.977-8 PARQUE DAS OLIVEIRAS 19.617,20 3,68% 20.150,64BANCO UNIPRIME - 70.977-8 PARQUE DAS OLIVEIRAS 19.617,20 3,68% 20.150,64BANCO UNIPRIME - 70.977-8 PARQUE DAS OLIVEIRAS 19.617,20 3,68% 20.150,64BANCO UNIPRIME - 70.977-8 PARQUE DAS OLIVEIRAS 19.617,20 3,68% 20.150,64
BANCO UNIPRIME - 71.058-0 HOSPITALAR 18,00 0,00% 4.666,89BANCO UNIPRIME - 71.058-0 HOSPITALAR 18,00 0,00% 4.666,89BANCO UNIPRIME - 71.058-0 HOSPITALAR 18,00 0,00% 4.666,89BANCO UNIPRIME - 71.058-0 HOSPITALAR 18,00 0,00% 4.666,89
BANCO BRADESCO S/A - 1449-4 HOSPITALAR 0,00 0,00% 484,61BANCO BRADESCO S/A - 1449-4 HOSPITALAR 0,00 0,00% 484,61BANCO BRADESCO S/A - 1449-4 HOSPITALAR 0,00 0,00% 484,61BANCO BRADESCO S/A - 1449-4 HOSPITALAR 0,00 0,00% 484,61
BANCO UNIPRIME - 76.275-0 HOSPITALAR 349.320,28 65,47% 271.744,53BANCO UNIPRIME - 76.275-0 HOSPITALAR 349.320,28 65,47% 271.744,53BANCO UNIPRIME - 76.275-0 HOSPITALAR 349.320,28 65,47% 271.744,53BANCO UNIPRIME - 76.275-0 HOSPITALAR 349.320,28 65,47% 271.744,53
BANCO UNIPRIME - 77.728-5 HOSPITALAR 933,77 0,18% 1.421,64BANCO UNIPRIME - 77.728-5 HOSPITALAR 933,77 0,18% 1.421,64BANCO UNIPRIME - 77.728-5 HOSPITALAR 933,77 0,18% 1.421,64BANCO UNIPRIME - 77.728-5 HOSPITALAR 933,77 0,18% 1.421,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1553 C/C 13502-1 1.297,91 0,24% 1.215,24CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1553 C/C 13502-1 1.297,91 0,24% 1.215,24CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1553 C/C 13502-1 1.297,91 0,24% 1.215,24CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1553 C/C 13502-1 1.297,91 0,24% 1.215,24
CAIXA ECONOMICA FEDERALAG. 1553 C/C 2072-3 HEL 23.813,84 4,46% 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERALAG. 1553 C/C 2072-3 HEL 23.813,84 4,46% 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERALAG. 1553 C/C 2072-3 HEL 23.813,84 4,46% 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERALAG. 1553 C/C 2072-3 HEL 23.813,84 4,46% 0,00
BANCO BRADESCO S/A - C/C 78456-7 45.268,97 8,48% 210.078,66BANCO BRADESCO S/A - C/C 78456-7 45.268,97 8,48% 210.078,66BANCO BRADESCO S/A - C/C 78456-7 45.268,97 8,48% 210.078,66BANCO BRADESCO S/A - C/C 78456-7 45.268,97 8,48% 210.078,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2697-7 19.442,19 3,64% 13.027,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2697-7 19.442,19 3,64% 13.027,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2697-7 19.442,19 3,64% 13.027,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2697-7 19.442,19 3,64% 13.027,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3516-0 0,00 0,00% 150,06CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3516-0 0,00 0,00% 150,06CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3516-0 0,00 0,00% 150,06CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3516-0 0,00 0,00% 150,06
BANCO UNIPRIME - 54.629-1 759,00 0,14% 406,00BANCO UNIPRIME - 54.629-1 759,00 0,14% 406,00BANCO UNIPRIME - 54.629-1 759,00 0,14% 406,00BANCO UNIPRIME - 54.629-1 759,00 0,14% 406,00
BANCO BRADESCO - C/C 0132885-9 29.061,00 5,45% 0,00BANCO BRADESCO - C/C 0132885-9 29.061,00 5,45% 0,00BANCO BRADESCO - C/C 0132885-9 29.061,00 5,45% 0,00BANCO BRADESCO - C/C 0132885-9 29.061,00 5,45% 0,00
Totais 533.566,52 100,00% 680.089,02Totais 533.566,52 100,00% 680.089,02Totais 533.566,52 100,00% 680.089,02Totais 533.566,52 100,00% 680.089,02

5) APLICAÇÕES5) APLICAÇÕES5) APLICAÇÕES5) APLICAÇÕES
5.1 –Aplicações garantidoras das provisões técnicas, conforme quadro abaixo:5.1 –Aplicações garantidoras das provisões técnicas, conforme quadro abaixo:5.1 –Aplicações garantidoras das provisões técnicas, conforme quadro abaixo:5.1 –Aplicações garantidoras das provisões técnicas, conforme quadro abaixo:

Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016Conta 2017 A. V. (%) 2016
APLIC VINCUL BANCO FATOR 2001/55129-6 2.485,60 0,02% 2.298,49APLIC VINCUL BANCO FATOR 2001/55129-6 2.485,60 0,02% 2.298,49APLIC VINCUL BANCO FATOR 2001/55129-6 2.485,60 0,02% 2.298,49APLIC VINCUL BANCO FATOR 2001/55129-6 2.485,60 0,02% 2.298,49
CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503685-5 4.247.672,73 32,62% 3.980.050,57CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503685-5 4.247.672,73 32,62% 3.980.050,57CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503685-5 4.247.672,73 32,62% 3.980.050,57CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503685-5 4.247.672,73 32,62% 3.980.050,57
CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503768-1 1.515.640,84 11,64% 1.420.148,77CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503768-1 1.515.640,84 11,64% 1.420.148,77CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503768-1 1.515.640,84 11,64% 1.420.148,77CEF-1A IGREJA PRESB. INDEPE 1503768-1 1.515.640,84 11,64% 1.420.148,77
BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1.000.168-4 109,95 0,00% 104,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1.000.168-4 109,95 0,00% 104,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1.000.168-4 109,95 0,00% 104,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1.000.168-4 109,95 0,00% 104,18
BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1419-2 747,88 0,01% 40.929,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1419-2 747,88 0,01% 40.929,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1419-2 747,88 0,01% 40.929,18BANCO BRADESCO S/A CAPITALI. 1419-2 747,88 0,01% 40.929,18
BANCO ITAU S/A 05853-0 10.601,63 0,08% 9.914,06BANCO ITAU S/A 05853-0 10.601,63 0,08% 9.914,06BANCO ITAU S/A 05853-0 10.601,63 0,08% 9.914,06BANCO ITAU S/A 05853-0 10.601,63 0,08% 9.914,06
BANCO ITAU 9219-0 2.132,69 0,02% 1.994,27BANCO ITAU 9219-0 2.132,69 0,02% 1.994,27BANCO ITAU 9219-0 2.132,69 0,02% 1.994,27BANCO ITAU 9219-0 2.132,69 0,02% 1.994,27
C.E.F. 533-7 781.238,74 6,00% 720.021,58C.E.F. 533-7 781.238,74 6,00% 720.021,58C.E.F. 533-7 781.238,74 6,00% 720.021,58C.E.F. 533-7 781.238,74 6,00% 720.021,58
UNIPRIME RDC - C/C 71.078-4 1.000.049,94 7,68% 990.850,68UNIPRIME RDC - C/C 71.078-4 1.000.049,94 7,68% 990.850,68UNIPRIME RDC - C/C 71.078-4 1.000.049,94 7,68% 990.850,68UNIPRIME RDC - C/C 71.078-4 1.000.049,94 7,68% 990.850,68
C.E.F. AG1553 CONTA 2072-3 TELEMEDICINA 439,55 0,00% 2.517,77C.E.F. AG1553 CONTA 2072-3 TELEMEDICINA 439,55 0,00% 2.517,77C.E.F. AG1553 CONTA 2072-3 TELEMEDICINA 439,55 0,00% 2.517,77C.E.F. AG1553 CONTA 2072-3 TELEMEDICINA 439,55 0,00% 2.517,77
UNIPRIME RDC - C/C 77.728-5 1.043.109,96 8,01% 990.041,55UNIPRIME RDC - C/C 77.728-5 1.043.109,96 8,01% 990.041,55UNIPRIME RDC - C/C 77.728-5 1.043.109,96 8,01% 990.041,55UNIPRIME RDC - C/C 77.728-5 1.043.109,96 8,01% 990.041,55
C.E.F. CONTA 2697-7 749.768,52 5,76% 53.586,88C.E.F. CONTA 2697-7 749.768,52 5,76% 53.586,88C.E.F. CONTA 2697-7 749.768,52 5,76% 53.586,88C.E.F. CONTA 2697-7 749.768,52 5,76% 53.586,88
C.E.F. - CONTA 3159-8 456.633,46 3,51% 408.822,42C.E.F. - CONTA 3159-8 456.633,46 3,51% 408.822,42C.E.F. - CONTA 3159-8 456.633,46 3,51% 408.822,42C.E.F. - CONTA 3159-8 456.633,46 3,51% 408.822,42
UNIPRIME RDC - C/C 70.977-8 1.758.524,70 13,51% 749.357,90UNIPRIME RDC - C/C 70.977-8 1.758.524,70 13,51% 749.357,90UNIPRIME RDC - C/C 70.977-8 1.758.524,70 13,51% 749.357,90UNIPRIME RDC - C/C 70.977-8 1.758.524,70 13,51% 749.357,90
C.E.F. - POUPANÇA 3148-2 0 0,00% 1.015.215,25C.E.F. - POUPANÇA 3148-2 0 0,00% 1.015.215,25C.E.F. - POUPANÇA 3148-2 0 0,00% 1.015.215,25C.E.F. - POUPANÇA 3148-2 0 0,00% 1.015.215,25
C.E.F. - APLICAÇÃO 2910-0 0 0,00% 205.510,28C.E.F. - APLICAÇÃO 2910-0 0 0,00% 205.510,28C.E.F. - APLICAÇÃO 2910-0 0 0,00% 205.510,28C.E.F. - APLICAÇÃO 2910-0 0 0,00% 205.510,28
C.E.F. - POUPANÇA 3151-2 0 0,00% 304.753,33C.E.F. - POUPANÇA 3151-2 0 0,00% 304.753,33C.E.F. - POUPANÇA 3151-2 0 0,00% 304.753,33C.E.F. - POUPANÇA 3151-2 0 0,00% 304.753,33
C.E.F. - POUPANÇA 2913-5 520.394,81 4,00% 492.176,44C.E.F. - POUPANÇA 2913-5 520.394,81 4,00% 492.176,44C.E.F. - POUPANÇA 2913-5 520.394,81 4,00% 492.176,44C.E.F. - POUPANÇA 2913-5 520.394,81 4,00% 492.176,44
BANCO BRADESCO S/A - 17.593-5 4.216,93 0,03% 3.945,02BANCO BRADESCO S/A - 17.593-5 4.216,93 0,03% 3.945,02BANCO BRADESCO S/A - 17.593-5 4.216,93 0,03% 3.945,02BANCO BRADESCO S/A - 17.593-5 4.216,93 0,03% 3.945,02
C.E.F. - POUPANÇA 3252-7 306.506,48 2,35% 0,00C.E.F. - POUPANÇA 3252-7 306.506,48 2,35% 0,00C.E.F. - POUPANÇA 3252-7 306.506,48 2,35% 0,00C.E.F. - POUPANÇA 3252-7 306.506,48 2,35% 0,00
C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3200-4 59.399,80 0,46% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3200-4 59.399,80 0,46% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3200-4 59.399,80 0,46% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3200-4 59.399,80 0,46% 0
C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3241-1 - TAKAYAMA 206.984,38 1,59% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3241-1 - TAKAYAMA 206.984,38 1,59% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3241-1 - TAKAYAMA 206.984,38 1,59% 0C.E.F. - APLICAÇÃO CONTA 3241-1 - TAKAYAMA 206.984,38 1,59% 0
C.E.F. - POUPANÇA 3789-1 - LUIZ CARLOS HAULY 353.447,00 2,71% 0C.E.F. - POUPANÇA 3789-1 - LUIZ CARLOS HAULY 353.447,00 2,71% 0C.E.F. - POUPANÇA 3789-1 - LUIZ CARLOS HAULY 353.447,00 2,71% 0C.E.F. - POUPANÇA 3789-1 - LUIZ CARLOS HAULY 353.447,00 2,71% 0
TOTAIS 13.020.105,59 100,00% 11.392.238,62TOTAIS 13.020.105,59 100,00% 11.392.238,62TOTAIS 13.020.105,59 100,00% 11.392.238,62TOTAIS 13.020.105,59 100,00% 11.392.238,62

6) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE6) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE6) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE6) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde” está representada pelasA composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde” está representada pelasA composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde” está representada pelasA composição dos “Créditos de Operações de Assistência à Saúde” está representada pelas
contas demonstradas a seguir:contas demonstradas a seguir:contas demonstradas a seguir:contas demonstradas a seguir:
Créditos de Operações com Planos de Assistência aCréditos de Operações com Planos de Assistência aCréditos de Operações com Planos de Assistência aCréditos de Operações com Planos de Assistência a
SaúdeSaúdeSaúdeSaúde 2017 20162017 20162017 20162017 2016
Contraprestações Pecuniárias a Receber (a) 8.667.088,12 8.199.225,20Contraprestações Pecuniárias a Receber (a) 8.667.088,12 8.199.225,20Contraprestações Pecuniárias a Receber (a) 8.667.088,12 8.199.225,20Contraprestações Pecuniárias a Receber (a) 8.667.088,12 8.199.225,20
Coparticipação a Receber (a) 1.262.647,80 1.878.334,40Coparticipação a Receber (a) 1.262.647,80 1.878.334,40Coparticipação a Receber (a) 1.262.647,80 1.878.334,40Coparticipação a Receber (a) 1.262.647,80 1.878.334,40
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (6.652.164,86) (5.794.411,97)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (6.652.164,86) (5.794.411,97)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (6.652.164,86) (5.794.411,97)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (6.652.164,86) (5.794.411,97)
Sub Total 3.277.571,06 4.283.147,63Sub Total 3.277.571,06 4.283.147,63Sub Total 3.277.571,06 4.283.147,63Sub Total 3.277.571,06 4.283.147,63
Outros Créditos Não Relac. Com Planos (d) 10.756.638,63 4.477.724,45Outros Créditos Não Relac. Com Planos (d) 10.756.638,63 4.477.724,45Outros Créditos Não Relac. Com Planos (d) 10.756.638,63 4.477.724,45Outros Créditos Não Relac. Com Planos (d) 10.756.638,63 4.477.724,45
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (1.094.093,25) (871.992,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (1.094.093,25) (871.992,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (1.094.093,25) (871.992,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (b) (1.094.093,25) (871.992,59)
Sub Total 9.662.545,38 3.605.731,86Sub Total 9.662.545,38 3.605.731,86Sub Total 9.662.545,38 3.605.731,86Sub Total 9.662.545,38 3.605.731,86
Total 12.940.116,44 7.888.879,49Total 12.940.116,44 7.888.879,49Total 12.940.116,44 7.888.879,49Total 12.940.116,44 7.888.879,49

a)a)a)a) O saldo da conta “Contraprestação Pecuniária a Receber” refere-se a valores a receberO saldo da conta “Contraprestação Pecuniária a Receber” refere-se a valores a receberO saldo da conta “Contraprestação Pecuniária a Receber” refere-se a valores a receberO saldo da conta “Contraprestação Pecuniária a Receber” refere-se a valores a receber
de créditos com planos de saúde da Associação, e “Coparticipação a Receber” refere-se asde créditos com planos de saúde da Associação, e “Coparticipação a Receber” refere-se asde créditos com planos de saúde da Associação, e “Coparticipação a Receber” refere-se asde créditos com planos de saúde da Associação, e “Coparticipação a Receber” refere-se as
utilizações dos beneficiários.utilizações dos beneficiários.utilizações dos beneficiários.utilizações dos beneficiários.
b)b)b)b) O saldo da conta “Provisão para Perdas sobre Créditos” refere-se aos valores calcula-O saldo da conta “Provisão para Perdas sobre Créditos” refere-se aos valores calcula-O saldo da conta “Provisão para Perdas sobre Créditos” refere-se aos valores calcula-O saldo da conta “Provisão para Perdas sobre Créditos” refere-se aos valores calcula-
dos de acordo com a RN 418/16 da ANS. Considerando a totalidade do crédito por contratodos de acordo com a RN 418/16 da ANS. Considerando a totalidade do crédito por contratodos de acordo com a RN 418/16 da ANS. Considerando a totalidade do crédito por contratodos de acordo com a RN 418/16 da ANS. Considerando a totalidade do crédito por contrato
no caso de existir títulos vencidos a mais de 60 dias de planos familiares e mais de 90no caso de existir títulos vencidos a mais de 60 dias de planos familiares e mais de 90no caso de existir títulos vencidos a mais de 60 dias de planos familiares e mais de 90no caso de existir títulos vencidos a mais de 60 dias de planos familiares e mais de 90
dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, cujo saldo emdias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, cujo saldo emdias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, cujo saldo emdias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos, cujo saldo em
31/12/17 é de R$ 7.746.258,11.31/12/17 é de R$ 7.746.258,11.31/12/17 é de R$ 7.746.258,11.31/12/17 é de R$ 7.746.258,11.
c)c)c)c) O saldo da conta “Operadoras de Planos de Assistência à Saúde” refere-se a valores aO saldo da conta “Operadoras de Planos de Assistência à Saúde” refere-se a valores aO saldo da conta “Operadoras de Planos de Assistência à Saúde” refere-se a valores aO saldo da conta “Operadoras de Planos de Assistência à Saúde” refere-se a valores a
receber de créditos com Outras Operadoras.receber de créditos com Outras Operadoras.receber de créditos com Outras Operadoras.receber de créditos com Outras Operadoras.
d) O saldo da conta “Outros Créditos Não Relacionados com Planos de Assistência à Saú-d) O saldo da conta “Outros Créditos Não Relacionados com Planos de Assistência à Saú-d) O saldo da conta “Outros Créditos Não Relacionados com Planos de Assistência à Saú-d) O saldo da conta “Outros Créditos Não Relacionados com Planos de Assistência à Saú-
de” referem-se a valores de outros créditos a receber que não se relacionado com planos dede” referem-se a valores de outros créditos a receber que não se relacionado com planos dede” referem-se a valores de outros créditos a receber que não se relacionado com planos dede” referem-se a valores de outros créditos a receber que não se relacionado com planos de
saúde da Associação.saúde da Associação.saúde da Associação.saúde da Associação.

31/12/17 DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS A RECEBER31/12/17 DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS A RECEBER31/12/17 DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS A RECEBER31/12/17 DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS A RECEBER

VencimentoVencimentoVencimentoVencimento
FinanceiroFinanceiroFinanceiroFinanceiro

Créditos de Operações com Planos de Saúde (123)Créditos de Operações com Planos de Saúde (123)Créditos de Operações com Planos de Saúde (123)Créditos de Operações com Planos de Saúde (123)

Outros CréditosOutros CréditosOutros CréditosOutros Créditos
Não RelacionadosNão RelacionadosNão RelacionadosNão Relacionados
com Planos (124)com Planos (124)com Planos (124)com Planos (124)

Contraprestações PecuniáriasContraprestações PecuniáriasContraprestações PecuniáriasContraprestações Pecuniárias
ParticipaçãoParticipaçãoParticipaçãoParticipação

dosdosdosdos
BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários
em Eventosem Eventosem Eventosem Eventos

Créditos deCréditos deCréditos deCréditos de
OperadorasOperadorasOperadorasOperadoras TOTALTOTALTOTALTOTAL

Mensalidades/Faturas a ReceberMensalidades/Faturas a ReceberMensalidades/Faturas a ReceberMensalidades/Faturas a Receber
PlanosPlanosPlanosPlanos

FamiliaresFamiliaresFamiliaresFamiliares Planos Coletivos - FaturasPlanos Coletivos - FaturasPlanos Coletivos - FaturasPlanos Coletivos - Faturas
PrePrePrePre

EstabelecidoEstabelecidoEstabelecidoEstabelecido
PrePrePrePre

EstabelecidoEstabelecidoEstabelecidoEstabelecido
PósPósPósPós

EstabelecidoEstabelecidoEstabelecidoEstabelecido
A Vencer 4.957,68 205.270,13 0,00 913.048,72 0,00 1.123.276,53 10.756.638,63A Vencer 4.957,68 205.270,13 0,00 913.048,72 0,00 1.123.276,53 10.756.638,63A Vencer 4.957,68 205.270,13 0,00 913.048,72 0,00 1.123.276,53 10.756.638,63A Vencer 4.957,68 205.270,13 0,00 913.048,72 0,00 1.123.276,53 10.756.638,63
Vencidos AtéVencidos AtéVencidos AtéVencidos Até
30 dias30 dias30 dias30 dias 1.375.498,77 184.796,66 0,00 327.208,45 0,00 1.887.503,88 0,001.375.498,77 184.796,66 0,00 327.208,45 0,00 1.887.503,88 0,001.375.498,77 184.796,66 0,00 327.208,45 0,00 1.887.503,88 0,001.375.498,77 184.796,66 0,00 327.208,45 0,00 1.887.503,88 0,00
Vencidos deVencidos deVencidos deVencidos de
31 a 60 dias31 a 60 dias31 a 60 dias31 a 60 dias 721.316,73 27.822,27 0,00 109.540,45 0,00 858.679,45 0,00721.316,73 27.822,27 0,00 109.540,45 0,00 858.679,45 0,00721.316,73 27.822,27 0,00 109.540,45 0,00 858.679,45 0,00721.316,73 27.822,27 0,00 109.540,45 0,00 858.679,45 0,00
Vencidos deVencidos deVencidos deVencidos de
61 a 90 dias61 a 90 dias61 a 90 dias61 a 90 dias 316.037,86 9.308,64 0,00 59.624,13 0,00 384.970,63 0,00316.037,86 9.308,64 0,00 59.624,13 0,00 384.970,63 0,00316.037,86 9.308,64 0,00 59.624,13 0,00 384.970,63 0,00316.037,86 9.308,64 0,00 59.624,13 0,00 384.970,63 0,00
VencidosVencidosVencidosVencidos
acima de 90acima de 90acima de 90acima de 90
diasdiasdiasdias

5.638.764,45 183.314,93 0,00 661.570,39 0,00 6.483.649,77 0,005.638.764,45 183.314,93 0,00 661.570,39 0,00 6.483.649,77 0,005.638.764,45 183.314,93 0,00 661.570,39 0,00 6.483.649,77 0,005.638.764,45 183.314,93 0,00 661.570,39 0,00 6.483.649,77 0,00

Subtotal 8.056.575,49 610.512,63 0,00 2.070.992,14 0,00 10.738.080,26 10.756.638,63Subtotal 8.056.575,49 610.512,63 0,00 2.070.992,14 0,00 10.738.080,26 10.756.638,63Subtotal 8.056.575,49 610.512,63 0,00 2.070.992,14 0,00 10.738.080,26 10.756.638,63Subtotal 8.056.575,49 610.512,63 0,00 2.070.992,14 0,00 10.738.080,26 10.756.638,63
(-) Contrapr.(-) Contrapr.(-) Contrapr.(-) Contrapr.
Não GanhaNão GanhaNão GanhaNão Ganha (3.579.616,54) (645.581,86) 0,00 0,00 0,00 (4.225.198,40) 0,00(3.579.616,54) (645.581,86) 0,00 0,00 0,00 (4.225.198,40) 0,00(3.579.616,54) (645.581,86) 0,00 0,00 0,00 (4.225.198,40) 0,00(3.579.616,54) (645.581,86) 0,00 0,00 0,00 (4.225.198,40) 0,00

(-) PPSC (6.457.500,93) (194.663,93) 0,00 (808.344,34) 0,00 (7.460.509,20) (1.094.093,25)(-) PPSC (6.457.500,93) (194.663,93) 0,00 (808.344,34) 0,00 (7.460.509,20) (1.094.093,25)(-) PPSC (6.457.500,93) (194.663,93) 0,00 (808.344,34) 0,00 (7.460.509,20) (1.094.093,25)(-) PPSC (6.457.500,93) (194.663,93) 0,00 (808.344,34) 0,00 (7.460.509,20) (1.094.093,25)
Saldo (1.980.541,98) (229.733,16) 0,00 1.262.647,80 0,00 (947.627,34) 9.662.545,38Saldo (1.980.541,98) (229.733,16) 0,00 1.262.647,80 0,00 (947.627,34) 9.662.545,38Saldo (1.980.541,98) (229.733,16) 0,00 1.262.647,80 0,00 (947.627,34) 9.662.545,38Saldo (1.980.541,98) (229.733,16) 0,00 1.262.647,80 0,00 (947.627,34) 9.662.545,38

7) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER7) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER7) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER7) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
Os Títulos e Créditos a Receber estão compostos conforme quadro abaixo:Os Títulos e Créditos a Receber estão compostos conforme quadro abaixo:Os Títulos e Créditos a Receber estão compostos conforme quadro abaixo:Os Títulos e Créditos a Receber estão compostos conforme quadro abaixo:

TÍTULOS E CRÉDITOS 2017 2016TÍTULOS E CRÉDITOS 2017 2016TÍTULOS E CRÉDITOS 2017 2016TÍTULOS E CRÉDITOS 2017 2016
Créditos Tributários (a) 0,00 14.381,59Créditos Tributários (a) 0,00 14.381,59Créditos Tributários (a) 0,00 14.381,59Créditos Tributários (a) 0,00 14.381,59
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (a) 0,00 (14.381,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (a) 0,00 (14.381,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (a) 0,00 (14.381,59)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (a) 0,00 (14.381,59)
Total - -Total - -Total - -Total - -

(a) Valores gerados com a retenção na fonte IRRF, ISS, PIS e COFINS, retidos e recolhidos(a) Valores gerados com a retenção na fonte IRRF, ISS, PIS e COFINS, retidos e recolhidos(a) Valores gerados com a retenção na fonte IRRF, ISS, PIS e COFINS, retidos e recolhidos(a) Valores gerados com a retenção na fonte IRRF, ISS, PIS e COFINS, retidos e recolhidos
indevidamente.indevidamente.indevidamente.indevidamente.
8) OUTROS VALORES E BENS8) OUTROS VALORES E BENS8) OUTROS VALORES E BENS8) OUTROS VALORES E BENS
Os Outros Valores e Bens estão compostos conforme quadro abaixo:Os Outros Valores e Bens estão compostos conforme quadro abaixo:Os Outros Valores e Bens estão compostos conforme quadro abaixo:Os Outros Valores e Bens estão compostos conforme quadro abaixo:

OUTROS VALORES E BENS 2017 2016OUTROS VALORES E BENS 2017 2016OUTROS VALORES E BENS 2017 2016OUTROS VALORES E BENS 2017 2016
Estoques (a) 3.095.521,77 2.611.188,00Estoques (a) 3.095.521,77 2.611.188,00Estoques (a) 3.095.521,77 2.611.188,00Estoques (a) 3.095.521,77 2.611.188,00
Imóveis para Venda (b) 3.552,06 33.569,52Imóveis para Venda (b) 3.552,06 33.569,52Imóveis para Venda (b) 3.552,06 33.569,52Imóveis para Venda (b) 3.552,06 33.569,52
Cheques e Ordens a Receber (c) 182.985,97 129.360,95Cheques e Ordens a Receber (c) 182.985,97 129.360,95Cheques e Ordens a Receber (c) 182.985,97 129.360,95Cheques e Ordens a Receber (c) 182.985,97 129.360,95
(-) Provisão para Perdas sobre Cheques e Ordens (c) (170.714,08) 0,00(-) Provisão para Perdas sobre Cheques e Ordens (c) (170.714,08) 0,00(-) Provisão para Perdas sobre Cheques e Ordens (c) (170.714,08) 0,00(-) Provisão para Perdas sobre Cheques e Ordens (c) (170.714,08) 0,00
Outros Créditos A Receber (d) 684.555,30 644.707,79Outros Créditos A Receber (d) 684.555,30 644.707,79Outros Créditos A Receber (d) 684.555,30 644.707,79Outros Créditos A Receber (d) 684.555,30 644.707,79
Despesas Antecipadas (e) 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas (e) 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas (e) 24.888,24 25.211,38Despesas Antecipadas (e) 24.888,24 25.211,38
Adiantamentos (f) 1.652.575,97 799.483,36Adiantamentos (f) 1.652.575,97 799.483,36Adiantamentos (f) 1.652.575,97 799.483,36Adiantamentos (f) 1.652.575,97 799.483,36
Outros Créditos ou Bens a Receber (g) 143.619,17 2.506.957,90Outros Créditos ou Bens a Receber (g) 143.619,17 2.506.957,90Outros Créditos ou Bens a Receber (g) 143.619,17 2.506.957,90Outros Créditos ou Bens a Receber (g) 143.619,17 2.506.957,90
(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (h) (272.562,74) (174.585,95)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (h) (272.562,74) (174.585,95)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (h) (272.562,74) (174.585,95)(-) Provisão para Perdas sobre Créditos (h) (272.562,74) (174.585,95)
Total 5.344.421,66 6.575.892,95Total 5.344.421,66 6.575.892,95Total 5.344.421,66 6.575.892,95Total 5.344.421,66 6.575.892,95

a)a)a)a) Esta conta é representada pelos estoques de materiais e medicamentos de consumoEsta conta é representada pelos estoques de materiais e medicamentos de consumoEsta conta é representada pelos estoques de materiais e medicamentos de consumoEsta conta é representada pelos estoques de materiais e medicamentos de consumo
nos meios próprios e almoxarifado.nos meios próprios e almoxarifado.nos meios próprios e almoxarifado.nos meios próprios e almoxarifado.
b)b)b)b) Esta conta é representada por jazigos disponíveis para venda na data do balanço. Trata-Esta conta é representada por jazigos disponíveis para venda na data do balanço. Trata-Esta conta é representada por jazigos disponíveis para venda na data do balanço. Trata-Esta conta é representada por jazigos disponíveis para venda na data do balanço. Trata-
se de 03 jazigos prontos.se de 03 jazigos prontos.se de 03 jazigos prontos.se de 03 jazigos prontos.
c)c)c)c) Esta conta é representada pelos títulos a receber de cheques pré-datados e devolvidos,Esta conta é representada pelos títulos a receber de cheques pré-datados e devolvidos,Esta conta é representada pelos títulos a receber de cheques pré-datados e devolvidos,Esta conta é representada pelos títulos a receber de cheques pré-datados e devolvidos,
inclusive pelo saldo da provisão para perdas dos cheques devolvidos.inclusive pelo saldo da provisão para perdas dos cheques devolvidos.inclusive pelo saldo da provisão para perdas dos cheques devolvidos.inclusive pelo saldo da provisão para perdas dos cheques devolvidos.
d)d)d)d) Esta conta é representada por demais títulos a receber referentes a saldo de cartões deEsta conta é representada por demais títulos a receber referentes a saldo de cartões deEsta conta é representada por demais títulos a receber referentes a saldo de cartões deEsta conta é representada por demais títulos a receber referentes a saldo de cartões de
crédito.crédito.crédito.crédito.
e)e)e)e) Essa conta é representada pelas despesas pagas antecipadamente e contará em resul-Essa conta é representada pelas despesas pagas antecipadamente e contará em resul-Essa conta é representada pelas despesas pagas antecipadamente e contará em resul-Essa conta é representada pelas despesas pagas antecipadamente e contará em resul-
tado do exercício seguinte.tado do exercício seguinte.tado do exercício seguinte.tado do exercício seguinte.
f)f)f)f) Valores adiantados para funcionários e fornecedores para posterior acerto de contas.Valores adiantados para funcionários e fornecedores para posterior acerto de contas.Valores adiantados para funcionários e fornecedores para posterior acerto de contas.Valores adiantados para funcionários e fornecedores para posterior acerto de contas.
g)g)g)g) Valor a receber referente a créditos diversos e venda parcelada de jazigos.Valor a receber referente a créditos diversos e venda parcelada de jazigos.Valor a receber referente a créditos diversos e venda parcelada de jazigos.Valor a receber referente a créditos diversos e venda parcelada de jazigos.
h)h)h)h) Valores referente a provisão de perdas sobre Outros e Bens a ReceberValores referente a provisão de perdas sobre Outros e Bens a ReceberValores referente a provisão de perdas sobre Outros e Bens a ReceberValores referente a provisão de perdas sobre Outros e Bens a Receber
9) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO9) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO9) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO9) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e Créditos a Receber e Depósitos JudiciaisTítulos e Créditos a Receber e Depósitos JudiciaisTítulos e Créditos a Receber e Depósitos JudiciaisTítulos e Créditos a Receber e Depósitos Judiciais

Contas 2017 2016Contas 2017 2016Contas 2017 2016Contas 2017 2016
Pacientes Particular – Cobrança Jurídica 2.701.182,06 2.694.918,39Pacientes Particular – Cobrança Jurídica 2.701.182,06 2.694.918,39Pacientes Particular – Cobrança Jurídica 2.701.182,06 2.694.918,39Pacientes Particular – Cobrança Jurídica 2.701.182,06 2.694.918,39
PPSC - Pacientes Particular – Cobrança Jurídica (2.701.182,06) (2.694.918,39)PPSC - Pacientes Particular – Cobrança Jurídica (2.701.182,06) (2.694.918,39)PPSC - Pacientes Particular – Cobrança Jurídica (2.701.182,06) (2.694.918,39)PPSC - Pacientes Particular – Cobrança Jurídica (2.701.182,06) (2.694.918,39)
Outros Valores e Bens 326.000,00 326.000,00Outros Valores e Bens 326.000,00 326.000,00Outros Valores e Bens 326.000,00 326.000,00Outros Valores e Bens 326.000,00 326.000,00
Outros Créditos de Longo Prazo 5.000,00 5.000,00Outros Créditos de Longo Prazo 5.000,00 5.000,00Outros Créditos de Longo Prazo 5.000,00 5.000,00Outros Créditos de Longo Prazo 5.000,00 5.000,00
(-) Provisão de Perdas s/ Outros Créditos L.P. (5.000,00) (5.000,00)(-) Provisão de Perdas s/ Outros Créditos L.P. (5.000,00) (5.000,00)(-) Provisão de Perdas s/ Outros Créditos L.P. (5.000,00) (5.000,00)(-) Provisão de Perdas s/ Outros Créditos L.P. (5.000,00) (5.000,00)
Total dos Créditos (a) 326.000,00 326.000,00Total dos Créditos (a) 326.000,00 326.000,00Total dos Créditos (a) 326.000,00 326.000,00Total dos Créditos (a) 326.000,00 326.000,00
Depósito Judiciais e Fiscais 2.377.345,92 2.377.345,92Depósito Judiciais e Fiscais 2.377.345,92 2.377.345,92Depósito Judiciais e Fiscais 2.377.345,92 2.377.345,92Depósito Judiciais e Fiscais 2.377.345,92 2.377.345,92
Depósito Judiciais Cíveis 3.934.684,64 3.191.653,44Depósito Judiciais Cíveis 3.934.684,64 3.191.653,44Depósito Judiciais Cíveis 3.934.684,64 3.191.653,44Depósito Judiciais Cíveis 3.934.684,64 3.191.653,44
Depósito Judiciais Trabalhista 204.773,49 204.773,49Depósito Judiciais Trabalhista 204.773,49 204.773,49Depósito Judiciais Trabalhista 204.773,49 204.773,49Depósito Judiciais Trabalhista 204.773,49 204.773,49
Retenções Judiciais 1.685.914,98 1.404.734,74Retenções Judiciais 1.685.914,98 1.404.734,74Retenções Judiciais 1.685.914,98 1.404.734,74Retenções Judiciais 1.685.914,98 1.404.734,74
Total dos Depósitos Judiciais (b) 8.202.719,03 7.178.507,59Total dos Depósitos Judiciais (b) 8.202.719,03 7.178.507,59Total dos Depósitos Judiciais (b) 8.202.719,03 7.178.507,59Total dos Depósitos Judiciais (b) 8.202.719,03 7.178.507,59
Total Geral 8.528.719,03 7.504.507,59Total Geral 8.528.719,03 7.504.507,59Total Geral 8.528.719,03 7.504.507,59Total Geral 8.528.719,03 7.504.507,59

(a)(a)(a)(a) Os créditos a receber estão representados pelosaldo de um imóvel a comercializar eOs créditos a receber estão representados pelosaldo de um imóvel a comercializar eOs créditos a receber estão representados pelosaldo de um imóvel a comercializar eOs créditos a receber estão representados pelosaldo de um imóvel a comercializar e
saldo de cobrança de ordem jurídica referente a pacientes particulares.saldo de cobrança de ordem jurídica referente a pacientes particulares.saldo de cobrança de ordem jurídica referente a pacientes particulares.saldo de cobrança de ordem jurídica referente a pacientes particulares.
(b)(b)(b)(b) Os depósitos judiciais foram atualizados com base nos relatórios da assessoria jurídi-Os depósitos judiciais foram atualizados com base nos relatórios da assessoria jurídi-Os depósitos judiciais foram atualizados com base nos relatórios da assessoria jurídi-Os depósitos judiciais foram atualizados com base nos relatórios da assessoria jurídi-
ca.ca.ca.ca.
10) INVESTIMENTOS10) INVESTIMENTOS10) INVESTIMENTOS10) INVESTIMENTOS
(a) Quadro analítico(a) Quadro analítico(a) Quadro analítico(a) Quadro analítico

Participações 2016Participações 2016Participações 2016Participações 2016 Aquis. / Transf. EAquis. / Transf. EAquis. / Transf. EAquis. / Transf. E
AvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliações Baixas 2017Baixas 2017Baixas 2017Baixas 2017

Unicred Norte do PR (a) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do PR (a) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do PR (a) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00Unicred Norte do PR (a) 20.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 30.000,00
Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016Outros Investimentos 2016 Aquis. / Transf. EAquis. / Transf. EAquis. / Transf. EAquis. / Transf. E

AvaliaçõesAvaliaçõesAvaliaçõesAvaliações Baixas 2016Baixas 2016Baixas 2016Baixas 2016
Propriedades paraPropriedades paraPropriedades paraPropriedades para
Investimentos (b)Investimentos (b)Investimentos (b)Investimentos (b) 1.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,001.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,001.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,001.947.000,00 0,00 0,00 1.947.000,00

TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00TOTAIS 1.967.000,00 62.314.211,08 62.304.211,08 1.977.000,00

a)a)a)a) Trata-se de cotas do Banco Unicred Norte do PR, e não há avaliação por equivalênciaTrata-se de cotas do Banco Unicred Norte do PR, e não há avaliação por equivalênciaTrata-se de cotas do Banco Unicred Norte do PR, e não há avaliação por equivalênciaTrata-se de cotas do Banco Unicred Norte do PR, e não há avaliação por equivalência
Patrimonial, estes investimentos tem movimentação por aquisições e baixas.Patrimonial, estes investimentos tem movimentação por aquisições e baixas.Patrimonial, estes investimentos tem movimentação por aquisições e baixas.Patrimonial, estes investimentos tem movimentação por aquisições e baixas.
b)b)b)b) RRRR$$$$ 1.947.000,001.947.000,001.947.000,001.947.000,00 referentereferentereferentereferente aoaoaoao imóvelimóvelimóvelimóvel dodododo LoteLoteLoteLote 4-H4-H4-H4-H dadadada GlebaGlebaGlebaGleba Lindóia,Lindóia,Lindóia,Lindóia, comcomcomcom áreaáreaáreaárea totaltotaltotaltotal dededede
61.822,54m2, localizado na Avenida dos Pioneiros, também de frente para a Avenida das61.822,54m2, localizado na Avenida dos Pioneiros, também de frente para a Avenida das61.822,54m2, localizado na Avenida dos Pioneiros, também de frente para a Avenida das61.822,54m2, localizado na Avenida dos Pioneiros, também de frente para a Avenida das
Laranjeiras, em Londrina – PR, sem construção ou benfeitorias, conforme parecer a valorLaranjeiras, em Londrina – PR, sem construção ou benfeitorias, conforme parecer a valorLaranjeiras, em Londrina – PR, sem construção ou benfeitorias, conforme parecer a valorLaranjeiras, em Londrina – PR, sem construção ou benfeitorias, conforme parecer a valor
de mercado, elaborado pelo Corretor de Imóveis, Gestor de Negócios Imobiliários e peritode mercado, elaborado pelo Corretor de Imóveis, Gestor de Negócios Imobiliários e peritode mercado, elaborado pelo Corretor de Imóveis, Gestor de Negócios Imobiliários e peritode mercado, elaborado pelo Corretor de Imóveis, Gestor de Negócios Imobiliários e perito
Avaliador de Imóveis Sr. José Olympio Eger Monteiro CRECI 1267 6ª Região e CNAI 0816,Avaliador de Imóveis Sr. José Olympio Eger Monteiro CRECI 1267 6ª Região e CNAI 0816,Avaliador de Imóveis Sr. José Olympio Eger Monteiro CRECI 1267 6ª Região e CNAI 0816,Avaliador de Imóveis Sr. José Olympio Eger Monteiro CRECI 1267 6ª Região e CNAI 0816,
conforme requisitos da Lei 6530/78 art. 3º, das resoluções 957/2006 e 1044/2007 do COFE-conforme requisitos da Lei 6530/78 art. 3º, das resoluções 957/2006 e 1044/2007 do COFE-conforme requisitos da Lei 6530/78 art. 3º, das resoluções 957/2006 e 1044/2007 do COFE-conforme requisitos da Lei 6530/78 art. 3º, das resoluções 957/2006 e 1044/2007 do COFE-
CI, NBR 14.6531 E NBR 14.6532 da ABNT.CI, NBR 14.6531 E NBR 14.6532 da ABNT.CI, NBR 14.6531 E NBR 14.6532 da ABNT.CI, NBR 14.6531 E NBR 14.6532 da ABNT.
11) IMOBILIZADO11) IMOBILIZADO11) IMOBILIZADO11) IMOBILIZADO
O ativo imobilizado encontra-se reconhecido pelo custo histórico nos termos da RN 418/16.O ativo imobilizado encontra-se reconhecido pelo custo histórico nos termos da RN 418/16.O ativo imobilizado encontra-se reconhecido pelo custo histórico nos termos da RN 418/16.O ativo imobilizado encontra-se reconhecido pelo custo histórico nos termos da RN 418/16.
Em dezembro de 2014 as taxas de depreciação foram adequadas com base na estimativaEm dezembro de 2014 as taxas de depreciação foram adequadas com base na estimativaEm dezembro de 2014 as taxas de depreciação foram adequadas com base na estimativaEm dezembro de 2014 as taxas de depreciação foram adequadas com base na estimativa
de vida útil e valor residual recuperável, de conformidade com o previsto na NBC TG 27,de vida útil e valor residual recuperável, de conformidade com o previsto na NBC TG 27,de vida útil e valor residual recuperável, de conformidade com o previsto na NBC TG 27,de vida útil e valor residual recuperável, de conformidade com o previsto na NBC TG 27,
aprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho Federal de Contabilidade, calculadas peloaprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho Federal de Contabilidade, calculadas peloaprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho Federal de Contabilidade, calculadas peloaprovada pela Resolução 1.329/11 do Conselho Federal de Contabilidade, calculadas pelo
método linear.método linear.método linear.método linear.
a)a)a)a) Quadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldos

CONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEIS Taxa MédiaTaxa MédiaTaxa MédiaTaxa Média
Deprec.Deprec.Deprec.Deprec.

2017 20162017 20162017 20162017 2016

Custo CorrigidoCusto CorrigidoCusto CorrigidoCusto Corrigido DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação
AcumuladaAcumuladaAcumuladaAcumulada Residual ResidualResidual ResidualResidual ResidualResidual Residual

Terrenos 10.345.000,00 - 10.345.000,00 10.345.000,00Terrenos 10.345.000,00 - 10.345.000,00 10.345.000,00Terrenos 10.345.000,00 - 10.345.000,00 10.345.000,00Terrenos 10.345.000,00 - 10.345.000,00 10.345.000,00
Edificações 4,00% 25.820.890,09 (9.404.769,65) 16.416.120,44 15.984.895,42Edificações 4,00% 25.820.890,09 (9.404.769,65) 16.416.120,44 15.984.895,42Edificações 4,00% 25.820.890,09 (9.404.769,65) 16.416.120,44 15.984.895,42Edificações 4,00% 25.820.890,09 (9.404.769,65) 16.416.120,44 15.984.895,42
Instalações 10,00% 242.753,72 (193.404,33) 49.349,39 72.703,08Instalações 10,00% 242.753,72 (193.404,33) 49.349,39 72.703,08Instalações 10,00% 242.753,72 (193.404,33) 49.349,39 72.703,08Instalações 10,00% 242.753,72 (193.404,33) 49.349,39 72.703,08
Maquinas e Equipamentos 10,00% 15.822.043,66 (10.538.198,88) 5.283.844,78 5.089.931,79Maquinas e Equipamentos 10,00% 15.822.043,66 (10.538.198,88) 5.283.844,78 5.089.931,79Maquinas e Equipamentos 10,00% 15.822.043,66 (10.538.198,88) 5.283.844,78 5.089.931,79Maquinas e Equipamentos 10,00% 15.822.043,66 (10.538.198,88) 5.283.844,78 5.089.931,79
Equip. De Informática 20,00% 2.596.480,53 (2.178.401,16) 418.079,37 225.466,73Equip. De Informática 20,00% 2.596.480,53 (2.178.401,16) 418.079,37 225.466,73Equip. De Informática 20,00% 2.596.480,53 (2.178.401,16) 418.079,37 225.466,73Equip. De Informática 20,00% 2.596.480,53 (2.178.401,16) 418.079,37 225.466,73
Moveis e Utensílios 10,00% 3.919.071,33 (2.568.583,49) 1.350.487,84 1.160.516,83Moveis e Utensílios 10,00% 3.919.071,33 (2.568.583,49) 1.350.487,84 1.160.516,83Moveis e Utensílios 10,00% 3.919.071,33 (2.568.583,49) 1.350.487,84 1.160.516,83Moveis e Utensílios 10,00% 3.919.071,33 (2.568.583,49) 1.350.487,84 1.160.516,83
Veículos 20,00% 285.703,02 (214.860,93) 70.842,09 115.895,10Veículos 20,00% 285.703,02 (214.860,93) 70.842,09 115.895,10Veículos 20,00% 285.703,02 (214.860,93) 70.842,09 115.895,10Veículos 20,00% 285.703,02 (214.860,93) 70.842,09 115.895,10
Construções em Andamento - 602.731,78 - 602.731,78 685.885,58Construções em Andamento - 602.731,78 - 602.731,78 685.885,58Construções em Andamento - 602.731,78 - 602.731,78 685.885,58Construções em Andamento - 602.731,78 - 602.731,78 685.885,58
Total do Imobilizado 59.634.674,13 -25.098.218,44 34.536.455,69 33.680.294,53Total do Imobilizado 59.634.674,13 -25.098.218,44 34.536.455,69 33.680.294,53Total do Imobilizado 59.634.674,13 -25.098.218,44 34.536.455,69 33.680.294,53Total do Imobilizado 59.634.674,13 -25.098.218,44 34.536.455,69 33.680.294,53

b)b)b)b) Quadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentações

ContasContasContasContas
ContábeisContábeisContábeisContábeis

2016 20172016 20172016 20172016 2017

Residual AquisiçõesResidual AquisiçõesResidual AquisiçõesResidual Aquisições ValorValorValorValor
AtribuídoAtribuídoAtribuídoAtribuído Baixas Depreciação Ajustes ResidualBaixas Depreciação Ajustes ResidualBaixas Depreciação Ajustes ResidualBaixas Depreciação Ajustes Residual

TerrenosTerrenosTerrenosTerrenos 10.345.000,00 - - - - - 10.345.000,0010.345.000,00 - - - - - 10.345.000,0010.345.000,00 - - - - - 10.345.000,0010.345.000,00 - - - - - 10.345.000,00

EdificaçõesEdificaçõesEdificaçõesEdificações 15.984.895,42 1.431.804,90 - - (1.000.579,88) 0,00 16.416.120,4415.984.895,42 1.431.804,90 - - (1.000.579,88) 0,00 16.416.120,4415.984.895,42 1.431.804,90 - - (1.000.579,88) 0,00 16.416.120,4415.984.895,42 1.431.804,90 - - (1.000.579,88) 0,00 16.416.120,44

InstalaçõesInstalaçõesInstalaçõesInstalações 72.703,08 0,00 - - (23.353,69) 0,00 49.349,3972.703,08 0,00 - - (23.353,69) 0,00 49.349,3972.703,08 0,00 - - (23.353,69) 0,00 49.349,3972.703,08 0,00 - - (23.353,69) 0,00 49.349,39
Maquinas eMaquinas eMaquinas eMaquinas e
Equip.Equip.Equip.Equip. 5.089.931,79 1.962.467,74 - (852.181,55) (916.373,20) 0,00 5.283.844,785.089.931,79 1.962.467,74 - (852.181,55) (916.373,20) 0,00 5.283.844,785.089.931,79 1.962.467,74 - (852.181,55) (916.373,20) 0,00 5.283.844,785.089.931,79 1.962.467,74 - (852.181,55) (916.373,20) 0,00 5.283.844,78
Equip. DeEquip. DeEquip. DeEquip. De
InformáticaInformáticaInformáticaInformática 225.466,73 321.018,84 - (19.414,40) (108.991,80) 0,00 418.079,37225.466,73 321.018,84 - (19.414,40) (108.991,80) 0,00 418.079,37225.466,73 321.018,84 - (19.414,40) (108.991,80) 0,00 418.079,37225.466,73 321.018,84 - (19.414,40) (108.991,80) 0,00 418.079,37
Moveis eMoveis eMoveis eMoveis e
UtensíliosUtensíliosUtensíliosUtensílios 1.160.516,83 615.856,59 - (48.591,00) (377.294,58) 0,00 1.350.487,841.160.516,83 615.856,59 - (48.591,00) (377.294,58) 0,00 1.350.487,841.160.516,83 615.856,59 - (48.591,00) (377.294,58) 0,00 1.350.487,841.160.516,83 615.856,59 - (48.591,00) (377.294,58) 0,00 1.350.487,84

VeículosVeículosVeículosVeículos 115.895,10 0,00 - 0,00 (45.053,01) 0,00 70.842,09115.895,10 0,00 - 0,00 (45.053,01) 0,00 70.842,09115.895,10 0,00 - 0,00 (45.053,01) 0,00 70.842,09115.895,10 0,00 - 0,00 (45.053,01) 0,00 70.842,09
Constr. emConstr. emConstr. emConstr. em
AndamentoAndamentoAndamentoAndamento 685.885,58 1.393.435,50 - (1.476.589,30) - - 602.731,78685.885,58 1.393.435,50 - (1.476.589,30) - - 602.731,78685.885,58 1.393.435,50 - (1.476.589,30) - - 602.731,78685.885,58 1.393.435,50 - (1.476.589,30) - - 602.731,78
Total doTotal doTotal doTotal do
ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado 33.680.294,53 5.724.583,57 0,00 (2.396.776,25) (2.471.646,16) 0,00 34.536.455,6933.680.294,53 5.724.583,57 0,00 (2.396.776,25) (2.471.646,16) 0,00 34.536.455,6933.680.294,53 5.724.583,57 0,00 (2.396.776,25) (2.471.646,16) 0,00 34.536.455,6933.680.294,53 5.724.583,57 0,00 (2.396.776,25) (2.471.646,16) 0,00 34.536.455,69

12) BENS EM GARANTIA12) BENS EM GARANTIA12) BENS EM GARANTIA12) BENS EM GARANTIA
AAssociação possui um processo civil na 7ª Vara Federal de Londrina, de autoria do CADE,AAssociação possui um processo civil na 7ª Vara Federal de Londrina, de autoria do CADE,AAssociação possui um processo civil na 7ª Vara Federal de Londrina, de autoria do CADE,AAssociação possui um processo civil na 7ª Vara Federal de Londrina, de autoria do CADE,
autos n.º 5004427-90.2016.404.7001, com valor atualizado em 07/2016, no montante deautos n.º 5004427-90.2016.404.7001, com valor atualizado em 07/2016, no montante deautos n.º 5004427-90.2016.404.7001, com valor atualizado em 07/2016, no montante deautos n.º 5004427-90.2016.404.7001, com valor atualizado em 07/2016, no montante de
778.803,72.778.803,72.778.803,72.778.803,72.
Trata-se de uma penhora de equipamentos médicos hospitalares no montante de 396.038,00,Trata-se de uma penhora de equipamentos médicos hospitalares no montante de 396.038,00,Trata-se de uma penhora de equipamentos médicos hospitalares no montante de 396.038,00,Trata-se de uma penhora de equipamentos médicos hospitalares no montante de 396.038,00,
conforme lista abaixo:conforme lista abaixo:conforme lista abaixo:conforme lista abaixo:

DESCRIÇÃO DO BEMDESCRIÇÃO DO BEMDESCRIÇÃO DO BEMDESCRIÇÃO DO BEM NÚMERO PATRIMONIONÚMERO PATRIMONIONÚMERO PATRIMONIONÚMERO PATRIMONIO
(CONTROLE EXECUTADA)(CONTROLE EXECUTADA)(CONTROLE EXECUTADA)(CONTROLE EXECUTADA) ANOANOANOANO VALOR DAVALOR DAVALOR DAVALOR DA

AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO
FOCO AXCEL MODELO AXL 5501S - 2 CUPULAS 21901 2012 12.678,00FOCO AXCEL MODELO AXL 5501S - 2 CUPULAS 21901 2012 12.678,00FOCO AXCEL MODELO AXL 5501S - 2 CUPULAS 21901 2012 12.678,00FOCO AXCEL MODELO AXL 5501S - 2 CUPULAS 21901 2012 12.678,00
TRANSFORMADOR TTR 1000KVA 22493 2013 24.600,00TRANSFORMADOR TTR 1000KVA 22493 2013 24.600,00TRANSFORMADOR TTR 1000KVA 22493 2013 24.600,00TRANSFORMADOR TTR 1000KVA 22493 2013 24.600,00
ANALISADOR GASES SANGUINEOS COBAS 8121 20639 2010 14.850,00ANALISADOR GASES SANGUINEOS COBAS 8121 20639 2010 14.850,00ANALISADOR GASES SANGUINEOS COBAS 8121 20639 2010 14.850,00ANALISADOR GASES SANGUINEOS COBAS 8121 20639 2010 14.850,00
AUTOCLAVE VAPOR FORML 557 LITROS - CISA 23185 2014 175.000,00AUTOCLAVE VAPOR FORML 557 LITROS - CISA 23185 2014 175.000,00AUTOCLAVE VAPOR FORML 557 LITROS - CISA 23185 2014 175.000,00AUTOCLAVE VAPOR FORML 557 LITROS - CISA 23185 2014 175.000,00
UNITARIZADORAMEDICAMENTOS OPUS 30 VERSÃO 2012 22357 2012 37.000,00UNITARIZADORAMEDICAMENTOS OPUS 30 VERSÃO 2012 22357 2012 37.000,00UNITARIZADORAMEDICAMENTOS OPUS 30 VERSÃO 2012 22357 2012 37.000,00UNITARIZADORAMEDICAMENTOS OPUS 30 VERSÃO 2012 22357 2012 37.000,00
LAVADORA ULTRASSONICCA PARA CANULADO 35.3 LITROS 23378 2014 17.500,00LAVADORA ULTRASSONICCA PARA CANULADO 35.3 LITROS 23378 2014 17.500,00LAVADORA ULTRASSONICCA PARA CANULADO 35.3 LITROS 23378 2014 17.500,00LAVADORA ULTRASSONICCA PARA CANULADO 35.3 LITROS 23378 2014 17.500,00
RESERVATORIO PARAAGUA TRATADA 23379 2014 39.600,00RESERVATORIO PARAAGUA TRATADA 23379 2014 39.600,00RESERVATORIO PARAAGUA TRATADA 23379 2014 39.600,00RESERVATORIO PARAAGUA TRATADA 23379 2014 39.600,00
FOCO CIRURGICO LED 200X200 DRAGER 23378 2014 30.100,00FOCO CIRURGICO LED 200X200 DRAGER 23378 2014 30.100,00FOCO CIRURGICO LED 200X200 DRAGER 23378 2014 30.100,00FOCO CIRURGICO LED 200X200 DRAGER 23378 2014 30.100,00
CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22453 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22453 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22453 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22453 2013 11.580,00
CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22454 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22454 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22454 2013 11.580,00CABINA SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A2 MOD BIOSAF 22454 2013 11.580,00
CABINA FLUXO UNIDIRECIONAL HORIZONTAL MOD FUH-12C 22448 2013 5.710,00CABINA FLUXO UNIDIRECIONAL HORIZONTAL MOD FUH-12C 22448 2013 5.710,00CABINA FLUXO UNIDIRECIONAL HORIZONTAL MOD FUH-12C 22448 2013 5.710,00CABINA FLUXO UNIDIRECIONAL HORIZONTAL MOD FUH-12C 22448 2013 5.710,00
FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18699 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18699 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18699 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18699 2009 2.480,00
FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18700 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18700 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18700 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18700 2009 2.480,00
FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18701 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18701 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18701 2009 2.480,00FOCO CIRURGICO TETO INP 5X5F - TL SEM SISTEMA DE E 18701 2009 2.480,00
CONDENSADORA 5000BTUS-H RAA050 EVAPORADORA SPLI 20306 2010 8.400,00CONDENSADORA 5000BTUS-H RAA050 EVAPORADORA SPLI 20306 2010 8.400,00CONDENSADORA 5000BTUS-H RAA050 EVAPORADORA SPLI 20306 2010 8.400,00CONDENSADORA 5000BTUS-H RAA050 EVAPORADORA SPLI 20306 2010 8.400,00

TOTAL DAAVALIAÇÃO: 396.038,00TOTAL DAAVALIAÇÃO: 396.038,00TOTAL DAAVALIAÇÃO: 396.038,00TOTAL DAAVALIAÇÃO: 396.038,00

Demonstrações Financeiras em 31/12/2017Demonstrações Financeiras em 31/12/2017Demonstrações Financeiras em 31/12/2017Demonstrações Financeiras em 31/12/2017
I. Balanço Patrimonial Ativo e PassivoI. Balanço Patrimonial Ativo e PassivoI. Balanço Patrimonial Ativo e PassivoI. Balanço Patrimonial Ativo e Passivo

NE 31/12/2017 31/12/2016 NE 31/12/2017 31/12/2016NE 31/12/2017 31/12/2016 NE 31/12/2017 31/12/2016NE 31/12/2017 31/12/2016 NE 31/12/2017 31/12/2016NE 31/12/2017 31/12/2016 NE 31/12/2017 31/12/2016
ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12 PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12 PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12 PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12ATIVO 77.023.708,85 69.976.676,12 PASSIVO 77.023.708,85 69.976.676,12
CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08 CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08 CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08 CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34CIRCULANTE 31.838.210,21 26.537.100,08 CIRCULANTE 44.279.400,12 49.283.551,34
DisponívelDisponívelDisponívelDisponível 04040404 533.566,52 680.089,02 Fornecedores533.566,52 680.089,02 Fornecedores533.566,52 680.089,02 Fornecedores533.566,52 680.089,02 Fornecedores 19191919 6.346.933,65 7.465.787,536.346.933,65 7.465.787,536.346.933,65 7.465.787,536.346.933,65 7.465.787,53
AplicaçõesAplicaçõesAplicaçõesAplicações 05050505 13.020.105,59 11.392.238,62 Obrigações trabalhistas13.020.105,59 11.392.238,62 Obrigações trabalhistas13.020.105,59 11.392.238,62 Obrigações trabalhistas13.020.105,59 11.392.238,62 Obrigações trabalhistas 19191919 6.925.837,99 6.837.247,396.925.837,99 6.837.247,396.925.837,99 6.837.247,396.925.837,99 6.837.247,39
Créditos Operações com Plano SaúdeCréditos Operações com Plano SaúdeCréditos Operações com Plano SaúdeCréditos Operações com Plano Saúde 06060606 3.277.571,06 4.283.147,63 Obrigações Sociais3.277.571,06 4.283.147,63 Obrigações Sociais3.277.571,06 4.283.147,63 Obrigações Sociais3.277.571,06 4.283.147,63 Obrigações Sociais 19191919 791.342,56 709.088,88791.342,56 709.088,88791.342,56 709.088,88791.342,56 709.088,88
Convênios, AcordosConvênios, AcordosConvênios, AcordosConvênios, Acordos 06060606 10.756.638,63 4.319.804,66 Prestadores Serviços10.756.638,63 4.319.804,66 Prestadores Serviços10.756.638,63 4.319.804,66 Prestadores Serviços10.756.638,63 4.319.804,66 Prestadores Serviços 16161616 4.778.856,41 6.708.411,914.778.856,41 6.708.411,914.778.856,41 6.708.411,914.778.856,41 6.708.411,91
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos 3.g3.g3.g3.g (1.094.093,25) (714.072,80) Provisões Técnicas 14.076.846,64 18.720.691,22(1.094.093,25) (714.072,80) Provisões Técnicas 14.076.846,64 18.720.691,22(1.094.093,25) (714.072,80) Provisões Técnicas 14.076.846,64 18.720.691,22(1.094.093,25) (714.072,80) Provisões Técnicas 14.076.846,64 18.720.691,22
Valores a Receber de TerceirosValores a Receber de TerceirosValores a Receber de TerceirosValores a Receber de Terceiros 07070707 0,00 14.381,59 Provisão Prêmios Contraprestações Não Ganhas 4.225.198,40 6.001.580,130,00 14.381,59 Provisão Prêmios Contraprestações Não Ganhas 4.225.198,40 6.001.580,130,00 14.381,59 Provisão Prêmios Contraprestações Não Ganhas 4.225.198,40 6.001.580,130,00 14.381,59 Provisão Prêmios Contraprestações Não Ganhas 4.225.198,40 6.001.580,13
(-) Provisão p/ Perdas s/ Valores a Receber Terceiros(-) Provisão p/ Perdas s/ Valores a Receber Terceiros(-) Provisão p/ Perdas s/ Valores a Receber Terceiros(-) Provisão p/ Perdas s/ Valores a Receber Terceiros 3.g3.g3.g3.g - (14.381,59) Provisão para Remissão- (14.381,59) Provisão para Remissão- (14.381,59) Provisão para Remissão- (14.381,59) Provisão para Remissão 15.e15.e15.e15.e 45.647,69 47.126,2345.647,69 47.126,2345.647,69 47.126,2345.647,69 47.126,23
EstoquesEstoquesEstoquesEstoques 3.e3.e3.e3.e 3.095.521,77 2.611.188,00 Ressarcimento ao SUS3.095.521,77 2.611.188,00 Ressarcimento ao SUS3.095.521,77 2.611.188,00 Ressarcimento ao SUS3.095.521,77 2.611.188,00 Ressarcimento ao SUS 16161616 3.751.077,58 3.894.822,763.751.077,58 3.894.822,763.751.077,58 3.894.822,763.751.077,58 3.894.822,76
Outros bensOutros bensOutros bensOutros bens 08080808 3.552,06 33.569,52 Prestadores Serviços (Rede Credenciada)3.552,06 33.569,52 Prestadores Serviços (Rede Credenciada)3.552,06 33.569,52 Prestadores Serviços (Rede Credenciada)3.552,06 33.569,52 Prestadores Serviços (Rede Credenciada) 15.d15.d15.d15.d 1.636.924,99 1.318.691,921.636.924,99 1.318.691,921.636.924,99 1.318.691,921.636.924,99 1.318.691,92
Títulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a Receber 08080808 867.541,27 937.303,53 Prov. Eventos Ocorridos NãoAvisados PEONA867.541,27 937.303,53 Prov. Eventos Ocorridos NãoAvisados PEONA867.541,27 937.303,53 Prov. Eventos Ocorridos NãoAvisados PEONA867.541,27 937.303,53 Prov. Eventos Ocorridos NãoAvisados PEONA 15.c15.c15.c15.c 4.417.997,98 7.458.470,184.417.997,98 7.458.470,184.417.997,98 7.458.470,184.417.997,98 7.458.470,18
(-) Provisão p/ Perdas s/ Títulos e Créditos a Receber(-) Provisão p/ Perdas s/ Títulos e Créditos a Receber(-) Provisão p/ Perdas s/ Títulos e Créditos a Receber(-) Provisão p/ Perdas s/ Títulos e Créditos a Receber 3.g3.g3.g3.g (170.714,08) (163.234,79) Empréstimos e Financiamentos a Pagar CP(170.714,08) (163.234,79) Empréstimos e Financiamentos a Pagar CP(170.714,08) (163.234,79) Empréstimos e Financiamentos a Pagar CP(170.714,08) (163.234,79) Empréstimos e Financiamentos a Pagar CP 18181818 7.678.585,45 4.719.627,757.678.585,45 4.719.627,757.678.585,45 4.719.627,757.678.585,45 4.719.627,75
AdiantamentosAdiantamentosAdiantamentosAdiantamentos 08080808 1.652.575,97 799.483,36 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL1.652.575,97 799.483,36 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL1.652.575,97 799.483,36 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL1.652.575,97 799.483,36 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL 17171717 2.205.485,15 2.285.100,392.205.485,15 2.285.100,392.205.485,15 2.285.100,392.205.485,15 2.285.100,39
Outras Contas e Títulos a ReceberOutras Contas e Títulos a ReceberOutras Contas e Títulos a ReceberOutras Contas e Títulos a Receber 08080808 143.619,17 2.506.957,90143.619,17 2.506.957,90143.619,17 2.506.957,90143.619,17 2.506.957,90 Outros Passivos Circulantes 1.475.512,27 1.837.596,27Outros Passivos Circulantes 1.475.512,27 1.837.596,27Outros Passivos Circulantes 1.475.512,27 1.837.596,27Outros Passivos Circulantes 1.475.512,27 1.837.596,27
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos 3.g3.g3.g3.g (272.562,74) (174.585,95) Débitos de Operações de Assistência à Saúde(272.562,74) (174.585,95) Débitos de Operações de Assistência à Saúde(272.562,74) (174.585,95) Débitos de Operações de Assistência à Saúde(272.562,74) (174.585,95) Débitos de Operações de Assistência à Saúde 16161616 390.007,15 804.571,57390.007,15 804.571,57390.007,15 804.571,57390.007,15 804.571,57
Despesas AntecipadasDespesas AntecipadasDespesas AntecipadasDespesas Antecipadas 08080808 24.888,24 25.211,38 Outros Débitos a Pagar24.888,24 25.211,38 Outros Débitos a Pagar24.888,24 25.211,38 Outros Débitos a Pagar24.888,24 25.211,38 Outros Débitos a Pagar 19191919 1.085.505,12 1.033.024,701.085.505,12 1.033.024,701.085.505,12 1.033.024,701.085.505,12 1.033.024,70

NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04 NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04 NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04 NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13NÃO CIRCULANTE 45.185.498,64 43.439.576,04 NÃO CIRCULANTE 34.528.810,57 32.410.040,13

REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO 09 8.528.719,03 7.504.507,59 EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO 34.528.810,57 32.410.040,13REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO 09 8.528.719,03 7.504.507,59 EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO 34.528.810,57 32.410.040,13REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO 09 8.528.719,03 7.504.507,59 EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO 34.528.810,57 32.410.040,13REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO 09 8.528.719,03 7.504.507,59 EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO 34.528.810,57 32.410.040,13
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LPAplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LPAplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LPAplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar LP 18181818 10.991.794,86 12.575.763,2410.991.794,86 12.575.763,2410.991.794,86 12.575.763,2410.991.794,86 12.575.763,24
Títulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a ReceberTítulos e Créditos a Receber 09090909 326.000,00 326.000,00 Impostos e Parcelamentos 0,00 0,00326.000,00 326.000,00 Impostos e Parcelamentos 0,00 0,00326.000,00 326.000,00 Impostos e Parcelamentos 0,00 0,00326.000,00 326.000,00 Impostos e Parcelamentos 0,00 0,00
Depósitos Judiciais e FiscaisDepósitos Judiciais e FiscaisDepósitos Judiciais e FiscaisDepósitos Judiciais e Fiscais 09090909 8.202.719,03 7.178.507,59 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL8.202.719,03 7.178.507,59 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL8.202.719,03 7.178.507,59 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL8.202.719,03 7.178.507,59 Obrigações Fiscais exceto IR e CSLL 17171717 14.049.882,23 13.831.275,8314.049.882,23 13.831.275,8314.049.882,23 13.831.275,8314.049.882,23 13.831.275,83
Outros Créditos a Receber a Longo PrazoOutros Créditos a Receber a Longo PrazoOutros Créditos a Receber a Longo PrazoOutros Créditos a Receber a Longo Prazo 09090909 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 Outros Passivos Exigíveis a LP 9.487.133,48 6.003.001,06Outros Passivos Exigíveis a LP 9.487.133,48 6.003.001,06Outros Passivos Exigíveis a LP 9.487.133,48 6.003.001,06Outros Passivos Exigíveis a LP 9.487.133,48 6.003.001,06
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos 3.g3.g3.g3.g (5.000,00) (5.000,00) Provisão para Remissão(5.000,00) (5.000,00) Provisão para Remissão(5.000,00) (5.000,00) Provisão para Remissão(5.000,00) (5.000,00) Provisão para Remissão 15.e15.e15.e15.e 345.784,10 355.730,78345.784,10 355.730,78345.784,10 355.730,78345.784,10 355.730,78

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUSProvisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUSProvisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUSProvisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS 16161616 126.455,72 161.470,12126.455,72 161.470,12126.455,72 161.470,12126.455,72 161.470,12
Provisões para Ações JudiciaisProvisões para Ações JudiciaisProvisões para Ações JudiciaisProvisões para Ações Judiciais 20202020 8.279.067,63 4.560.233,958.279.067,63 4.560.233,958.279.067,63 4.560.233,958.279.067,63 4.560.233,95
Outros Débitos a PagarOutros Débitos a PagarOutros Débitos a PagarOutros Débitos a Pagar 19191919 735.826,03 925.566,21735.826,03 925.566,21735.826,03 925.566,21735.826,03 925.566,21

PERMANENTE 36.656.779,61 35.935.068,45 PATRIMONIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PERMANENTE 36.656.779,61 35.935.068,45 PATRIMONIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PERMANENTE 36.656.779,61 35.935.068,45 PATRIMONIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)PERMANENTE 36.656.779,61 35.935.068,45 PATRIMONIO SOCIAL (1.784.501,84) (11.716.915,35)
InvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentos 10101010 1.977.000,00 1.967.000,00 Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)1.977.000,00 1.967.000,00 Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)1.977.000,00 1.967.000,00 Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)1.977.000,00 1.967.000,00 Patrimônio Social (Fundo Patrimonial) 21.121.121.121.1 5,32 5,325,32 5,325,32 5,325,32 5,32
ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado 11111111 59.031.942,35 55.802.381,23 Reservas Constituídas59.031.942,35 55.802.381,23 Reservas Constituídas59.031.942,35 55.802.381,23 Reservas Constituídas59.031.942,35 55.802.381,23 Reservas Constituídas 21.221.221.221.2 20.137.620,10 21.542.686,7820.137.620,10 21.542.686,7820.137.620,10 21.542.686,7820.137.620,10 21.542.686,78
(-) Depreciação Acumulada(-) Depreciação Acumulada(-) Depreciação Acumulada(-) Depreciação Acumulada 11111111 (25.098.218,44) (22.807.972,28) (-) Superávit/Déficits Acumulados (31.854.540,77) (26.467.636,94)(25.098.218,44) (22.807.972,28) (-) Superávit/Déficits Acumulados (31.854.540,77) (26.467.636,94)(25.098.218,44) (22.807.972,28) (-) Superávit/Déficits Acumulados (31.854.540,77) (26.467.636,94)(25.098.218,44) (22.807.972,28) (-) Superávit/Déficits Acumulados (31.854.540,77) (26.467.636,94)
Construções emAndamentoConstruções emAndamentoConstruções emAndamentoConstruções emAndamento 11111111 602.731,78 685.885,58 Superávit/Déficits do Exercício 9.932.413,51 (6.791.970,51)602.731,78 685.885,58 Superávit/Déficits do Exercício 9.932.413,51 (6.791.970,51)602.731,78 685.885,58 Superávit/Déficits do Exercício 9.932.413,51 (6.791.970,51)602.731,78 685.885,58 Superávit/Déficits do Exercício 9.932.413,51 (6.791.970,51)
IntangívelIntangívelIntangívelIntangível 13131313 1.258.907,13 1.258.907,131.258.907,13 1.258.907,131.258.907,13 1.258.907,131.258.907,13 1.258.907,13
(-) Amortização Acumulada(-) Amortização Acumulada(-) Amortização Acumulada(-) Amortização Acumulada 13131313 (1.115.583,21) (971.133,21)(1.115.583,21) (971.133,21)(1.115.583,21) (971.133,21)(1.115.583,21) (971.133,21)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Registro 1º Ofício 1226 – Inscrição na ANS 32675-5Registro 1º Ofício 1226 – Inscrição na ANS 32675-5Registro 1º Ofício 1226 – Inscrição na ANS 32675-5Registro 1º Ofício 1226 – Inscrição na ANS 32675-5
Demonstrações Resultado Exercício em 31/12/2017Demonstrações Resultado Exercício em 31/12/2017Demonstrações Resultado Exercício em 31/12/2017Demonstrações Resultado Exercício em 31/12/2017

31/12/2017 31/12/201631/12/2017 31/12/201631/12/2017 31/12/201631/12/2017 31/12/2016
ReceitasReceitasReceitasReceitas
Receita Bruta Operacional 201.424.126,06 169.889.860,17Receita Bruta Operacional 201.424.126,06 169.889.860,17Receita Bruta Operacional 201.424.126,06 169.889.860,17Receita Bruta Operacional 201.424.126,06 169.889.860,17

Receitas de Convênios Saúde Privados 78.246.503,57 66.193.873,21Receitas de Convênios Saúde Privados 78.246.503,57 66.193.873,21Receitas de Convênios Saúde Privados 78.246.503,57 66.193.873,21Receitas de Convênios Saúde Privados 78.246.503,57 66.193.873,21
SUS - Sistema Único de Saúde 20.265.814,63 15.097.589,49SUS - Sistema Único de Saúde 20.265.814,63 15.097.589,49SUS - Sistema Único de Saúde 20.265.814,63 15.097.589,49SUS - Sistema Único de Saúde 20.265.814,63 15.097.589,49
Taxa, Mensalidades e Contribuições 102.911.807,86 88.281.953,03Taxa, Mensalidades e Contribuições 102.911.807,86 88.281.953,03Taxa, Mensalidades e Contribuições 102.911.807,86 88.281.953,03Taxa, Mensalidades e Contribuições 102.911.807,86 88.281.953,03
Outras Receitas - 316.444,44Outras Receitas - 316.444,44Outras Receitas - 316.444,44Outras Receitas - 316.444,44

Deduções das Receitas (2.856.624,91) (2.788.618,62)Deduções das Receitas (2.856.624,91) (2.788.618,62)Deduções das Receitas (2.856.624,91) (2.788.618,62)Deduções das Receitas (2.856.624,91) (2.788.618,62)
Cancelamentos (2.856.624,91) (2.696.312,77)Cancelamentos (2.856.624,91) (2.696.312,77)Cancelamentos (2.856.624,91) (2.696.312,77)Cancelamentos (2.856.624,91) (2.696.312,77)
Outras Deduções - (92.305,85)Outras Deduções - (92.305,85)Outras Deduções - (92.305,85)Outras Deduções - (92.305,85)

Receita Líquida Operacional 198.567.501,15 167.101.241,55Receita Líquida Operacional 198.567.501,15 167.101.241,55Receita Líquida Operacional 198.567.501,15 167.101.241,55Receita Líquida Operacional 198.567.501,15 167.101.241,55
Outras Receitas 8.553.322,84 7.165.438,08Outras Receitas 8.553.322,84 7.165.438,08Outras Receitas 8.553.322,84 7.165.438,08Outras Receitas 8.553.322,84 7.165.438,08

Receitas Financeiras Patrimoniais 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras Patrimoniais 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras Patrimoniais 4.184.115,05 3.094.647,10Receitas Financeiras Patrimoniais 4.184.115,05 3.094.647,10
Rendimentos de Títulos e Aplicações Mercado Financeiro 1.104.534,76 1.045.342,46Rendimentos de Títulos e Aplicações Mercado Financeiro 1.104.534,76 1.045.342,46Rendimentos de Títulos e Aplicações Mercado Financeiro 1.104.534,76 1.045.342,46Rendimentos de Títulos e Aplicações Mercado Financeiro 1.104.534,76 1.045.342,46
Outras Receitas Financeiras 3.079.580,29 2.049.304,64Outras Receitas Financeiras 3.079.580,29 2.049.304,64Outras Receitas Financeiras 3.079.580,29 2.049.304,64Outras Receitas Financeiras 3.079.580,29 2.049.304,64

Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45
Outras Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Outras Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Outras Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45Outras Receitas Não Operacionais 4.351.760,61 4.018.687,45

Outras Receitas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas 17.447,18 52.103,53
Outras Receitas Não Classificadas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas Não Classificadas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas Não Classificadas 17.447,18 52.103,53Outras Receitas Não Classificadas 17.447,18 52.103,53

Total das Receitas 207.120.823,99 174.266.679,63Total das Receitas 207.120.823,99 174.266.679,63Total das Receitas 207.120.823,99 174.266.679,63Total das Receitas 207.120.823,99 174.266.679,63
DespesasDespesasDespesasDespesas

Despesas c/ Pessoal (56.615.731,54) (50.496.438,45)Despesas c/ Pessoal (56.615.731,54) (50.496.438,45)Despesas c/ Pessoal (56.615.731,54) (50.496.438,45)Despesas c/ Pessoal (56.615.731,54) (50.496.438,45)
Salários e Ordenados (47.188.058,43) (41.560.772,06)Salários e Ordenados (47.188.058,43) (41.560.772,06)Salários e Ordenados (47.188.058,43) (41.560.772,06)Salários e Ordenados (47.188.058,43) (41.560.772,06)
Encargos Sociais (3.217.677,83) (3.050.832,81)Encargos Sociais (3.217.677,83) (3.050.832,81)Encargos Sociais (3.217.677,83) (3.050.832,81)Encargos Sociais (3.217.677,83) (3.050.832,81)
Despesas c/ Assist. Méd./Odont./Aliment./Transp./Form. (5.959.119,94) (5.609.325,57)Despesas c/ Assist. Méd./Odont./Aliment./Transp./Form. (5.959.119,94) (5.609.325,57)Despesas c/ Assist. Méd./Odont./Aliment./Transp./Form. (5.959.119,94) (5.609.325,57)Despesas c/ Assist. Méd./Odont./Aliment./Transp./Form. (5.959.119,94) (5.609.325,57)
Outras Despesas c/ Pessoal (250.875,34) (275.508,01)Outras Despesas c/ Pessoal (250.875,34) (275.508,01)Outras Despesas c/ Pessoal (250.875,34) (275.508,01)Outras Despesas c/ Pessoal (250.875,34) (275.508,01)

Serviços Contratados (13.845.646,50) (5.215.074,63)Serviços Contratados (13.845.646,50) (5.215.074,63)Serviços Contratados (13.845.646,50) (5.215.074,63)Serviços Contratados (13.845.646,50) (5.215.074,63)
Recursos Humanos Externos - P.F. (7.014.615,98) (2.162.047,16)Recursos Humanos Externos - P.F. (7.014.615,98) (2.162.047,16)Recursos Humanos Externos - P.F. (7.014.615,98) (2.162.047,16)Recursos Humanos Externos - P.F. (7.014.615,98) (2.162.047,16)
Serviços Prestados Externos (6.831.030,52) (3.053.027,47)Serviços Prestados Externos (6.831.030,52) (3.053.027,47)Serviços Prestados Externos (6.831.030,52) (3.053.027,47)Serviços Prestados Externos (6.831.030,52) (3.053.027,47)

Despesas Gerais e Administrativas (79.775.862,54) (82.127.297,91)Despesas Gerais e Administrativas (79.775.862,54) (82.127.297,91)Despesas Gerais e Administrativas (79.775.862,54) (82.127.297,91)Despesas Gerais e Administrativas (79.775.862,54) (82.127.297,91)
Água, gás e Energia Elétrica. (2.132.529,85) (2.982.099,68)Água, gás e Energia Elétrica. (2.132.529,85) (2.982.099,68)Água, gás e Energia Elétrica. (2.132.529,85) (2.982.099,68)Água, gás e Energia Elétrica. (2.132.529,85) (2.982.099,68)
Aluguéis Pagos (1.138.049,68) (1.034.305,59)Aluguéis Pagos (1.138.049,68) (1.034.305,59)Aluguéis Pagos (1.138.049,68) (1.034.305,59)Aluguéis Pagos (1.138.049,68) (1.034.305,59)
Despesas e Viagens (125.826,55) (115.500,18)Despesas e Viagens (125.826,55) (115.500,18)Despesas e Viagens (125.826,55) (115.500,18)Despesas e Viagens (125.826,55) (115.500,18)
Material Consumo/ Escritório/Expediente (1.660.003,68) (1.084.029,36)Material Consumo/ Escritório/Expediente (1.660.003,68) (1.084.029,36)Material Consumo/ Escritório/Expediente (1.660.003,68) (1.084.029,36)Material Consumo/ Escritório/Expediente (1.660.003,68) (1.084.029,36)
Telefone, Fax e Outras Despesas de Comunicação (439.453,09) (442.092,39)Telefone, Fax e Outras Despesas de Comunicação (439.453,09) (442.092,39)Telefone, Fax e Outras Despesas de Comunicação (439.453,09) (442.092,39)Telefone, Fax e Outras Despesas de Comunicação (439.453,09) (442.092,39)
Prêmios de Seguros Contratados (139.374,66) (137.883,37)Prêmios de Seguros Contratados (139.374,66) (137.883,37)Prêmios de Seguros Contratados (139.374,66) (137.883,37)Prêmios de Seguros Contratados (139.374,66) (137.883,37)
Outras Despesas Administrativas - Eventos Indenizáveis (74.140.625,03) (76.331.387,34)Outras Despesas Administrativas - Eventos Indenizáveis (74.140.625,03) (76.331.387,34)Outras Despesas Administrativas - Eventos Indenizáveis (74.140.625,03) (76.331.387,34)Outras Despesas Administrativas - Eventos Indenizáveis (74.140.625,03) (76.331.387,34)

Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)Despesas Financeiras (5.183.280,91) (5.599.144,66)
Despesas Bancárias (1.560.255,58) (1.093.208,51)Despesas Bancárias (1.560.255,58) (1.093.208,51)Despesas Bancárias (1.560.255,58) (1.093.208,51)Despesas Bancárias (1.560.255,58) (1.093.208,51)
Juros e Correções (3.607.685,92) (4.461.070,42)Juros e Correções (3.607.685,92) (4.461.070,42)Juros e Correções (3.607.685,92) (4.461.070,42)Juros e Correções (3.607.685,92) (4.461.070,42)
Outras Despesas Financeiras (15.339,41) (44.865,73)Outras Despesas Financeiras (15.339,41) (44.865,73)Outras Despesas Financeiras (15.339,41) (44.865,73)Outras Despesas Financeiras (15.339,41) (44.865,73)

Depreciação, Amortização e Leasing (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação, Amortização e Leasing (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação, Amortização e Leasing (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação, Amortização e Leasing (3.327.193,34) (3.210.281,56)
Depreciação (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação (3.327.193,34) (3.210.281,56)Depreciação (3.327.193,34) (3.210.281,56)

Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)
Atendimento Gratuito - -Atendimento Gratuito - -Atendimento Gratuito - -Atendimento Gratuito - -
Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)Outras Despesas Operacionais (38.384.242,03) (34.410.412,93)

Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62) -Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62) -Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62) -Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62) -
Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62)Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62)Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62)Outras Despesas Não Operacionais (56.453,62)

Total das Despesas (197.188.410,48) (181.058.650,14)Total das Despesas (197.188.410,48) (181.058.650,14)Total das Despesas (197.188.410,48) (181.058.650,14)Total das Despesas (197.188.410,48) (181.058.650,14)
Resultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do ExercícioResultado do Exercício 9.932.413,519.932.413,519.932.413,519.932.413,51 (6.791.970,51)(6.791.970,51)(6.791.970,51)(6.791.970,51)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações FinanceirasAs notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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13) INTANGÍVEL13) INTANGÍVEL13) INTANGÍVEL13) INTANGÍVEL
a)a)a)a) Quadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldosQuadro resumo dos saldos

CONTAS CONTÁBEIS Taxa AmortizaçãoCONTAS CONTÁBEIS Taxa AmortizaçãoCONTAS CONTÁBEIS Taxa AmortizaçãoCONTAS CONTÁBEIS Taxa Amortização
2017 20162017 20162017 20162017 2016

Custo CorrigidoCusto CorrigidoCusto CorrigidoCusto Corrigido AmortizaçãoAmortizaçãoAmortizaçãoAmortização
AcumuladaAcumuladaAcumuladaAcumulada Residual ResidualResidual ResidualResidual ResidualResidual Residual

Softwares 20,00% 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Softwares 20,00% 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Softwares 20,00% 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Softwares 20,00% 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92
Total do Intangível 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Total do Intangível 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Total do Intangível 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92Total do Intangível 287.773,92 (1.115.583,21) 143.323,92 287.773,92

b)b)b)b) Quadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentaçõesQuadro resumo de movimentações

CONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEISCONTAS CONTÁBEIS 2016 20172016 20172016 20172016 2017
Residual Aquisições Baixas Amortização Ajustes ResidualResidual Aquisições Baixas Amortização Ajustes ResidualResidual Aquisições Baixas Amortização Ajustes ResidualResidual Aquisições Baixas Amortização Ajustes Residual

Softwares 287.773,92 - - (144.450,00) 0,00 143.323,92Softwares 287.773,92 - - (144.450,00) 0,00 143.323,92Softwares 287.773,92 - - (144.450,00) 0,00 143.323,92Softwares 287.773,92 - - (144.450,00) 0,00 143.323,92
Total do Intangível 287.773,92 0,00 0,00 (144.450,00) 0,00 143.323,92Total do Intangível 287.773,92 0,00 0,00 (144.450,00) 0,00 143.323,92Total do Intangível 287.773,92 0,00 0,00 (144.450,00) 0,00 143.323,92Total do Intangível 287.773,92 0,00 0,00 (144.450,00) 0,00 143.323,92

A amortização mensal dos softwares acompanha o percentual autorizado pela legislação doA amortização mensal dos softwares acompanha o percentual autorizado pela legislação doA amortização mensal dos softwares acompanha o percentual autorizado pela legislação doA amortização mensal dos softwares acompanha o percentual autorizado pela legislação do
Imposto de renda, não sendo feito pela associação nenhum estudo ou laudo para avaliaçãoImposto de renda, não sendo feito pela associação nenhum estudo ou laudo para avaliaçãoImposto de renda, não sendo feito pela associação nenhum estudo ou laudo para avaliaçãoImposto de renda, não sendo feito pela associação nenhum estudo ou laudo para avaliação
da estimativa de vida útil.da estimativa de vida útil.da estimativa de vida útil.da estimativa de vida útil.

14) REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO14) REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO14) REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO14) REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
No ano de 2010 foi realizada a reavaliação dos bens imóveis da Associação. Anualmente a As-No ano de 2010 foi realizada a reavaliação dos bens imóveis da Associação. Anualmente a As-No ano de 2010 foi realizada a reavaliação dos bens imóveis da Associação. Anualmente a As-No ano de 2010 foi realizada a reavaliação dos bens imóveis da Associação. Anualmente a As-
sociação atende as Normas Brasileiras de Contabilidade, procedendo aos testes de recupera-sociação atende as Normas Brasileiras de Contabilidade, procedendo aos testes de recupera-sociação atende as Normas Brasileiras de Contabilidade, procedendo aos testes de recupera-sociação atende as Normas Brasileiras de Contabilidade, procedendo aos testes de recupera-
bilidade dos seus Ativos.Neste exercício foi realizada através das depreciações, cujo montantebilidade dos seus Ativos.Neste exercício foi realizada através das depreciações, cujo montantebilidade dos seus Ativos.Neste exercício foi realizada através das depreciações, cujo montantebilidade dos seus Ativos.Neste exercício foi realizada através das depreciações, cujo montante
foi de R$ 1.405.066,68, o qual foi revertido para resultado acumulado.foi de R$ 1.405.066,68, o qual foi revertido para resultado acumulado.foi de R$ 1.405.066,68, o qual foi revertido para resultado acumulado.foi de R$ 1.405.066,68, o qual foi revertido para resultado acumulado.
15) Provisões Técnicas e GARANTIAS FINANCEIRAS – RESOLUÇÃO ANS - RESOLU-15) Provisões Técnicas e GARANTIAS FINANCEIRAS – RESOLUÇÃO ANS - RESOLU-15) Provisões Técnicas e GARANTIAS FINANCEIRAS – RESOLUÇÃO ANS - RESOLU-15) Provisões Técnicas e GARANTIAS FINANCEIRAS – RESOLUÇÃO ANS - RESOLU-
ÇÕES ANS RN 393/15, RN 392/15 e RN 227/10.ÇÕES ANS RN 393/15, RN 392/15 e RN 227/10.ÇÕES ANS RN 393/15, RN 392/15 e RN 227/10.ÇÕES ANS RN 393/15, RN 392/15 e RN 227/10.
Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar a Resolução RN nº 209, em 23 de novembro de 2012, alterada parcialmente pela RN 313.tar a Resolução RN nº 209, em 23 de novembro de 2012, alterada parcialmente pela RN 313.tar a Resolução RN nº 209, em 23 de novembro de 2012, alterada parcialmente pela RN 313.tar a Resolução RN nº 209, em 23 de novembro de 2012, alterada parcialmente pela RN 313.
Manutenção de Recursos Próprios Mínimos a serem observados pelas operadoras de planosManutenção de Recursos Próprios Mínimos a serem observados pelas operadoras de planosManutenção de Recursos Próprios Mínimos a serem observados pelas operadoras de planosManutenção de Recursos Próprios Mínimos a serem observados pelas operadoras de planos
privados de assistência à saúde:privados de assistência à saúde:privados de assistência à saúde:privados de assistência à saúde:
Em 09 de dezembro de 2015, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 09 de dezembro de 2015, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 09 de dezembro de 2015, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-Em 09 de dezembro de 2015, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar a Resolução RN nº 392/15 e 393/15. Dispõe sobre os critérios de constituição de Provisõestar a Resolução RN nº 392/15 e 393/15. Dispõe sobre os critérios de constituição de Provisõestar a Resolução RN nº 392/15 e 393/15. Dispõe sobre os critérios de constituição de Provisõestar a Resolução RN nº 392/15 e 393/15. Dispõe sobre os critérios de constituição de Provisões
Técnicas a serem observados pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à SaúdeTécnicas a serem observados pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à SaúdeTécnicas a serem observados pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à SaúdeTécnicas a serem observados pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde
– OPS, revoga dispositivos da Resolução Normativa nº 209, de 22 de dezembro de 2009,– OPS, revoga dispositivos da Resolução Normativa nº 209, de 22 de dezembro de 2009,– OPS, revoga dispositivos da Resolução Normativa nº 209, de 22 de dezembro de 2009,– OPS, revoga dispositivos da Resolução Normativa nº 209, de 22 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituiçãoque dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituiçãoque dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituiçãoque dispõe sobre os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição
de Provisões Técnicas pelas OPS e revoga a Resolução Normativa nº 75, de 10 de maio dede Provisões Técnicas pelas OPS e revoga a Resolução Normativa nº 75, de 10 de maio dede Provisões Técnicas pelas OPS e revoga a Resolução Normativa nº 75, de 10 de maio dede Provisões Técnicas pelas OPS e revoga a Resolução Normativa nº 75, de 10 de maio de
2004, que dispõe sobre a provisão técnica para garantia de remissão a que estão sujeitas as2004, que dispõe sobre a provisão técnica para garantia de remissão a que estão sujeitas as2004, que dispõe sobre a provisão técnica para garantia de remissão a que estão sujeitas as2004, que dispõe sobre a provisão técnica para garantia de remissão a que estão sujeitas as
Operadoras de Planos.Operadoras de Planos.Operadoras de Planos.Operadoras de Planos.
a)a)a)a) Patrimônio Mínimo Ajustado:Patrimônio Mínimo Ajustado:Patrimônio Mínimo Ajustado:Patrimônio Mínimo Ajustado:
O Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ouO Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ouO Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ouO Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ou
Patrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na forma da regulamentação doPatrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na forma da regulamentação doPatrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na forma da regulamentação doPatrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na forma da regulamentação do
disposto do inciso I no artigo 22, calculado a partir da multiplicação do capital base pelo fatordisposto do inciso I no artigo 22, calculado a partir da multiplicação do capital base pelo fatordisposto do inciso I no artigo 22, calculado a partir da multiplicação do capital base pelo fatordisposto do inciso I no artigo 22, calculado a partir da multiplicação do capital base pelo fator
‘K’, obtido na Tabela do Anexo I, pelo capital base de R$ 8.145.639,13 em julho de 2017.‘K’, obtido na Tabela do Anexo I, pelo capital base de R$ 8.145.639,13 em julho de 2017.‘K’, obtido na Tabela do Anexo I, pelo capital base de R$ 8.145.639,13 em julho de 2017.‘K’, obtido na Tabela do Anexo I, pelo capital base de R$ 8.145.639,13 em julho de 2017.
O Capital da Associaçãoapresenta insuficiência em relação ao valor do patrimônio líquido exi-O Capital da Associaçãoapresenta insuficiência em relação ao valor do patrimônio líquido exi-O Capital da Associaçãoapresenta insuficiência em relação ao valor do patrimônio líquido exi-O Capital da Associaçãoapresenta insuficiência em relação ao valor do patrimônio líquido exi-
gido pela Norma Técnica.gido pela Norma Técnica.gido pela Norma Técnica.gido pela Norma Técnica.
b)b)b)b) Margem de SolvênciaMargem de SolvênciaMargem de SolvênciaMargem de Solvência
Margem de Solvência é regulamentada pelo artigo 6 da RN 209/09 e RN 313/12, da ANS, eMargem de Solvência é regulamentada pelo artigo 6 da RN 209/09 e RN 313/12, da ANS, eMargem de Solvência é regulamentada pelo artigo 6 da RN 209/09 e RN 313/12, da ANS, eMargem de Solvência é regulamentada pelo artigo 6 da RN 209/09 e RN 313/12, da ANS, e
corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos eco-corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos eco-corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos eco-corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos eco-
nômicos, na forma da regulamentação do disposto no inciso I do artigo 22, para cobrir o maiornômicos, na forma da regulamentação do disposto no inciso I do artigo 22, para cobrir o maiornômicos, na forma da regulamentação do disposto no inciso I do artigo 22, para cobrir o maiornômicos, na forma da regulamentação do disposto no inciso I do artigo 22, para cobrir o maior
montante entre os seguintes valores:montante entre os seguintes valores:montante entre os seguintes valores:montante entre os seguintes valores:
I - 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 100% (cem porI - 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 100% (cem porI - 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 100% (cem porI - 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 100% (cem por
cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% (cin-cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% (cin-cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% (cin-cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% (cin-
quenta por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido;quenta por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido;quenta por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido;quenta por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido;
ouououou
IIIIIIII –––– 0,330,330,330,33 (zero(zero(zero(zero vírgulavírgulavírgulavírgula trintatrintatrintatrinta eeee três)três)três)três) vezesvezesvezesvezes aaaa médiamédiamédiamédia anualanualanualanual dosdosdosdos últimosúltimosúltimosúltimos trintatrintatrintatrinta eeee seisseisseisseis mesesmesesmesesmeses dadadada somasomasomasoma
de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-
estabelecidoestabelecidoestabelecidoestabelecido eeee dededede 50%50%50%50% (cinquenta(cinquenta(cinquenta(cinquenta porporporpor cento)cento)cento)cento) dosdosdosdos eventoseventoseventoseventos indenizáveisindenizáveisindenizáveisindenizáveis líquidoslíquidoslíquidoslíquidos nananana modalidamodalidamodalidamodalidadededede
de preço pós-estabelecido.de preço pós-estabelecido.de preço pós-estabelecido.de preço pós-estabelecido.
Conforme a RN 313 de 22 de novembro de 2012, o prazo máximo permitido para adequaçãoConforme a RN 313 de 22 de novembro de 2012, o prazo máximo permitido para adequaçãoConforme a RN 313 de 22 de novembro de 2012, o prazo máximo permitido para adequaçãoConforme a RN 313 de 22 de novembro de 2012, o prazo máximo permitido para adequação
da Margem de Solvência é dezembro de 2022, sendo que em 31/12/2017 é obrigatório, noda Margem de Solvência é dezembro de 2022, sendo que em 31/12/2017 é obrigatório, noda Margem de Solvência é dezembro de 2022, sendo que em 31/12/2017 é obrigatório, noda Margem de Solvência é dezembro de 2022, sendo que em 31/12/2017 é obrigatório, no
mínimo, 63,14% do montante exigido, cujo valor é de R$ 14.301.225,80, de um total calculadomínimo, 63,14% do montante exigido, cujo valor é de R$ 14.301.225,80, de um total calculadomínimo, 63,14% do montante exigido, cujo valor é de R$ 14.301.225,80, de um total calculadomínimo, 63,14% do montante exigido, cujo valor é de R$ 14.301.225,80, de um total calculado
na data do balanço no valor de R$ 22.650.025,02.na data do balanço no valor de R$ 22.650.025,02.na data do balanço no valor de R$ 22.650.025,02.na data do balanço no valor de R$ 22.650.025,02.
AOperadora em 31 de dezembro de 2017 possui um Patrimônio Líquido ajustado pelos efeitosAOperadora em 31 de dezembro de 2017 possui um Patrimônio Líquido ajustado pelos efeitosAOperadora em 31 de dezembro de 2017 possui um Patrimônio Líquido ajustado pelos efeitosAOperadora em 31 de dezembro de 2017 possui um Patrimônio Líquido ajustado pelos efeitos
da IN 038/09 e alterações da IN 050/12 no valo positivo de R$ 1.304.045,57, estando insuficien-da IN 038/09 e alterações da IN 050/12 no valo positivo de R$ 1.304.045,57, estando insuficien-da IN 038/09 e alterações da IN 050/12 no valo positivo de R$ 1.304.045,57, estando insuficien-da IN 038/09 e alterações da IN 050/12 no valo positivo de R$ 1.304.045,57, estando insuficien-
te em relação a margem de solvência exigida em 31/12/2017 no valor de R$ 12.997.180,23.te em relação a margem de solvência exigida em 31/12/2017 no valor de R$ 12.997.180,23.te em relação a margem de solvência exigida em 31/12/2017 no valor de R$ 12.997.180,23.te em relação a margem de solvência exigida em 31/12/2017 no valor de R$ 12.997.180,23.
c)c)c)c) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Regulamentada pela RN nº 393/15 da ANS, representa os eventos ocorridos e não avisadosRegulamentada pela RN nº 393/15 da ANS, representa os eventos ocorridos e não avisadosRegulamentada pela RN nº 393/15 da ANS, representa os eventos ocorridos e não avisadosRegulamentada pela RN nº 393/15 da ANS, representa os eventos ocorridos e não avisados
a operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnicaa operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnicaa operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnicaa operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnica
aprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% dasaprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% dasaprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% dasaprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% das
contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conheci-contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conheci-contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conheci-contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conheci-
dos, dos dois o maior.dos, dos dois o maior.dos, dos dois o maior.dos, dos dois o maior.
Em 31 de dezembro de 2017 a Associação Evangélica Beneficente, constituiu esta provisãoEm 31 de dezembro de 2017 a Associação Evangélica Beneficente, constituiu esta provisãoEm 31 de dezembro de 2017 a Associação Evangélica Beneficente, constituiu esta provisãoEm 31 de dezembro de 2017 a Associação Evangélica Beneficente, constituiu esta provisão
técnica com base em nota técnica atuarial, na forma definida na RN nº 393/15 daANS, cujo sal-técnica com base em nota técnica atuarial, na forma definida na RN nº 393/15 daANS, cujo sal-técnica com base em nota técnica atuarial, na forma definida na RN nº 393/15 daANS, cujo sal-técnica com base em nota técnica atuarial, na forma definida na RN nº 393/15 daANS, cujo sal-
do em 31/12/17 é de R$ 4.417.997,98, que representa a totalidade calculada em 31/12/2017.do em 31/12/17 é de R$ 4.417.997,98, que representa a totalidade calculada em 31/12/2017.do em 31/12/17 é de R$ 4.417.997,98, que representa a totalidade calculada em 31/12/2017.do em 31/12/17 é de R$ 4.417.997,98, que representa a totalidade calculada em 31/12/2017.
d)d)d)d) Provisão de Eventos a LiquidarProvisão de Eventos a LiquidarProvisão de Eventos a LiquidarProvisão de Eventos a Liquidar
Conforme RN 3418/16, esta provisão deverá ser constituída para fazer frente aos valores aConforme RN 3418/16, esta provisão deverá ser constituída para fazer frente aos valores aConforme RN 3418/16, esta provisão deverá ser constituída para fazer frente aos valores aConforme RN 3418/16, esta provisão deverá ser constituída para fazer frente aos valores a
pagar por eventos avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidadepagar por eventos avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidadepagar por eventos avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidadepagar por eventos avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidade
retida, observados os seguintes critérios:retida, observados os seguintes critérios:retida, observados os seguintes critérios:retida, observados os seguintes critérios:

I - o registro contábil deverá ser realizado pelo valor integral cobrado pelo prestador noI - o registro contábil deverá ser realizado pelo valor integral cobrado pelo prestador noI - o registro contábil deverá ser realizado pelo valor integral cobrado pelo prestador noI - o registro contábil deverá ser realizado pelo valor integral cobrado pelo prestador no
primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independentemente daprimeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independentemente daprimeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independentemente daprimeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independentemente da
existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão ouexistência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão ouexistência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão ouexistência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão ou
da análise preliminar das despesas médicas; eda análise preliminar das despesas médicas; eda análise preliminar das despesas médicas; eda análise preliminar das despesas médicas; e

II - a identificação da ocorrência da despesa médica será entendida como qualquer tipo deII - a identificação da ocorrência da despesa médica será entendida como qualquer tipo deII - a identificação da ocorrência da despesa médica será entendida como qualquer tipo deII - a identificação da ocorrência da despesa médica será entendida como qualquer tipo de
comunicação estabelecida entre o prestador ou beneficiário e a própria operadora, ou terceirocomunicação estabelecida entre o prestador ou beneficiário e a própria operadora, ou terceirocomunicação estabelecida entre o prestador ou beneficiário e a própria operadora, ou terceirocomunicação estabelecida entre o prestador ou beneficiário e a própria operadora, ou terceiro
que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas à operadora.que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas à operadora.que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas à operadora.que preste serviço de intermediação de recebimento de contas médicas à operadora.
e)e)e)e) Provisão de RemissãoProvisão de RemissãoProvisão de RemissãoProvisão de Remissão
A provisão de Remissão prevê a manutenção da cobertura de assistência à saúde, com isen-A provisão de Remissão prevê a manutenção da cobertura de assistência à saúde, com isen-A provisão de Remissão prevê a manutenção da cobertura de assistência à saúde, com isen-A provisão de Remissão prevê a manutenção da cobertura de assistência à saúde, com isen-
ção de pagamento das contraprestações, durante um período de no máximo cinco anos, paração de pagamento das contraprestações, durante um período de no máximo cinco anos, paração de pagamento das contraprestações, durante um período de no máximo cinco anos, paração de pagamento das contraprestações, durante um período de no máximo cinco anos, para
os dependentes de um contrato de saúde, no caso de ocorrência de morte do beneficiárioos dependentes de um contrato de saúde, no caso de ocorrência de morte do beneficiárioos dependentes de um contrato de saúde, no caso de ocorrência de morte do beneficiárioos dependentes de um contrato de saúde, no caso de ocorrência de morte do beneficiário
titular. Estes dependentes continuam no plano, entretanto estão remidos da mensalidade pelotitular. Estes dependentes continuam no plano, entretanto estão remidos da mensalidade pelotitular. Estes dependentes continuam no plano, entretanto estão remidos da mensalidade pelotitular. Estes dependentes continuam no plano, entretanto estão remidos da mensalidade pelo
prazo estipulado em contrato.prazo estipulado em contrato.prazo estipulado em contrato.prazo estipulado em contrato.
Com base em nota técnica atuarial foi constituída provisão de remissão, cujo saldo emCom base em nota técnica atuarial foi constituída provisão de remissão, cujo saldo emCom base em nota técnica atuarial foi constituída provisão de remissão, cujo saldo emCom base em nota técnica atuarial foi constituída provisão de remissão, cujo saldo em
31/12/2017 é de R$ 391.431,79. Sendo o valor no passivo circulante de R$ 45.647,69 e passi-31/12/2017 é de R$ 391.431,79. Sendo o valor no passivo circulante de R$ 45.647,69 e passi-31/12/2017 é de R$ 391.431,79. Sendo o valor no passivo circulante de R$ 45.647,69 e passi-31/12/2017 é de R$ 391.431,79. Sendo o valor no passivo circulante de R$ 45.647,69 e passi-
vo não circulante de R$ 345.784,10.vo não circulante de R$ 345.784,10.vo não circulante de R$ 345.784,10.vo não circulante de R$ 345.784,10.
f)f)f)f) Ativos Garantidores das Provisões TécnicasAtivos Garantidores das Provisões TécnicasAtivos Garantidores das Provisões TécnicasAtivos Garantidores das Provisões Técnicas
Ativos Garantidores são títulos, valores mobiliários e/ou imóveis registrados no ativo (balan-Ativos Garantidores são títulos, valores mobiliários e/ou imóveis registrados no ativo (balan-Ativos Garantidores são títulos, valores mobiliários e/ou imóveis registrados no ativo (balan-Ativos Garantidores são títulos, valores mobiliários e/ou imóveis registrados no ativo (balan-
çoçoçoço patrimonial)patrimonial)patrimonial)patrimonial) dadadada Operadora,Operadora,Operadora,Operadora, comcomcomcom oooo objetivoobjetivoobjetivoobjetivo dededede garantirgarantirgarantirgarantir oooo totaltotaltotaltotal dasdasdasdas provisõesprovisõesprovisõesprovisões técnicas,técnicas,técnicas,técnicas, ouououou
seja, todas as operadoras deverão ter ativos garantidores para lastrear as provisões técnicasseja, todas as operadoras deverão ter ativos garantidores para lastrear as provisões técnicasseja, todas as operadoras deverão ter ativos garantidores para lastrear as provisões técnicasseja, todas as operadoras deverão ter ativos garantidores para lastrear as provisões técnicas
exigidas,exigidas,exigidas,exigidas, sendosendosendosendo quequequeque éééé facultativafacultativafacultativafacultativa aaaa vinculaçãvinculaçãvinculaçãvinculaçãoooo dadadada parcelaparcelaparcelaparcela dadadada ProvisãoProvisãoProvisãoProvisão dededede Sinistros/EventosSinistros/EventosSinistros/EventosSinistros/Eventos aaaa
Liquidar com avisados nos últimos 30/60 (trinta/sessenta) dias, a depender do porte da Ope-Liquidar com avisados nos últimos 30/60 (trinta/sessenta) dias, a depender do porte da Ope-Liquidar com avisados nos últimos 30/60 (trinta/sessenta) dias, a depender do porte da Ope-Liquidar com avisados nos últimos 30/60 (trinta/sessenta) dias, a depender do porte da Ope-
radora.radora.radora.radora.
Os ativos vinculados da Operadora para garantia das provisões técnicas na proporção mínimaOs ativos vinculados da Operadora para garantia das provisões técnicas na proporção mínimaOs ativos vinculados da Operadora para garantia das provisões técnicas na proporção mínimaOs ativos vinculados da Operadora para garantia das provisões técnicas na proporção mínima
exigida pela ANS e eventos conhecidos a mais de 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é deexigida pela ANS e eventos conhecidos a mais de 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é deexigida pela ANS e eventos conhecidos a mais de 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é deexigida pela ANS e eventos conhecidos a mais de 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é de
R$ 8.733.073,44, considerando que em relação ao ressarcimento ao SUS a Operadora estáR$ 8.733.073,44, considerando que em relação ao ressarcimento ao SUS a Operadora estáR$ 8.733.073,44, considerando que em relação ao ressarcimento ao SUS a Operadora estáR$ 8.733.073,44, considerando que em relação ao ressarcimento ao SUS a Operadora está
desobrigado de vincular ou lastrear o montante de R$ 567.319,97, relativo a adimplência edesobrigado de vincular ou lastrear o montante de R$ 567.319,97, relativo a adimplência edesobrigado de vincular ou lastrear o montante de R$ 567.319,97, relativo a adimplência edesobrigado de vincular ou lastrear o montante de R$ 567.319,97, relativo a adimplência e
parcelamento e parcelamento do ressarcimento ao SUS, sendo que o montante dos ativosparcelamento e parcelamento do ressarcimento ao SUS, sendo que o montante dos ativosparcelamento e parcelamento do ressarcimento ao SUS, sendo que o montante dos ativosparcelamento e parcelamento do ressarcimento ao SUS, sendo que o montante dos ativos
vinculados através de aplicações financeiras em 31/12/2017 é de R$ 2.485,60, apresentandovinculados através de aplicações financeiras em 31/12/2017 é de R$ 2.485,60, apresentandovinculados através de aplicações financeiras em 31/12/2017 é de R$ 2.485,60, apresentandovinculados através de aplicações financeiras em 31/12/2017 é de R$ 2.485,60, apresentando
insuficiência de vinculação no valor de R$ 8.163.267,87.insuficiência de vinculação no valor de R$ 8.163.267,87.insuficiência de vinculação no valor de R$ 8.163.267,87.insuficiência de vinculação no valor de R$ 8.163.267,87.
Os saldos dos eventos a liquidar conhecidos até 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$Os saldos dos eventos a liquidar conhecidos até 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$Os saldos dos eventos a liquidar conhecidos até 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$Os saldos dos eventos a liquidar conhecidos até 60 dias, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$
1.590.814,62não possui lastro financeiro custodiado ou vinculado, apresentando insuficiência1.590.814,62não possui lastro financeiro custodiado ou vinculado, apresentando insuficiência1.590.814,62não possui lastro financeiro custodiado ou vinculado, apresentando insuficiência1.590.814,62não possui lastro financeiro custodiado ou vinculado, apresentando insuficiência
de R$ 1.590.814,62. A totalidade de insuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017 é dede R$ 1.590.814,62. A totalidade de insuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017 é dede R$ 1.590.814,62. A totalidade de insuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017 é dede R$ 1.590.814,62. A totalidade de insuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017 é de
R$ 9.754.082,49.R$ 9.754.082,49.R$ 9.754.082,49.R$ 9.754.082,49.
Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-
ceiras constituídas:ceiras constituídas:ceiras constituídas:ceiras constituídas:

Descrição ValorDescrição ValorDescrição ValorDescrição Valor
Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98
Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79
Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67
(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)

Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47

Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 2.485,60Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 2.485,60Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 2.485,60Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 2.485,60
Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00
Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 2.485,60Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 2.485,60Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 2.485,60Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 2.485,60
Insuficiência de Vinculação (8.163.267,87)Insuficiência de Vinculação (8.163.267,87)Insuficiência de Vinculação (8.163.267,87)Insuficiência de Vinculação (8.163.267,87)

Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62
Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62

Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00
Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)
Insuficiência dos ativos garantidores (9.754.082,49)Insuficiência dos ativos garantidores (9.754.082,49)Insuficiência dos ativos garantidores (9.754.082,49)Insuficiência dos ativos garantidores (9.754.082,49)

Entretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário determina, a pedidoEntretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário determina, a pedidoEntretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário determina, a pedidoEntretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário determina, a pedido
da própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos de vinculação parada própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos de vinculação parada própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos de vinculação parada própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos de vinculação para
garantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própria ANS, cujogarantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própria ANS, cujogarantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própria ANS, cujogarantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própria ANS, cujo
montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda com insufici-montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda com insufici-montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda com insufici-montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda com insufici-
ência de R$ 2.399.954,31.ência de R$ 2.399.954,31.ência de R$ 2.399.954,31.ência de R$ 2.399.954,31.
Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-Abaixo demonstramos em quadro a composição das provisões técnicas e as garantias finan-
ceiras constituídas com as considerações acima:ceiras constituídas com as considerações acima:ceiras constituídas com as considerações acima:ceiras constituídas com as considerações acima:

Descrição ValorDescrição ValorDescrição ValorDescrição Valor
Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98Provisão Técnica PEONA 4.417.997,98
Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79Provisão de Remissão 391.431,79
Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67Eventos a Liquidar conhecidos a mais de 30/60 dias 3.923.643,67
(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)(-) Eventos SUS em parcelamento (RN 392/2015, art.2º, III) e conforme RN 375/15 (567.319,97)

Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47Base para vinculação de ativos garantidores 8.165.753,47

Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 5.765.799,17Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 5.765.799,17Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 5.765.799,17Aplicações financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (parcela vinculada) 5.765.799,17
Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00Depósitos Judiciais de Eventos 0,00
Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 5.765.799,17Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 5.765.799,17Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 5.765.799,17Total dos Ativos Garantidores Vinculados a ANS 5.765.799,17
Insuficiência de Vinculação (2.399.954,30)Insuficiência de Vinculação (2.399.954,30)Insuficiência de Vinculação (2.399.954,30)Insuficiência de Vinculação (2.399.954,30)

Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62Eventos a Liquidar conhecidos até 30/60 dias 1.590.814,62
Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62Base para Lastro Financeiro 1.590.814,62

Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00Aplicações Financeiras Garantidoras das Provisões Técnicas (Custodiadas/Vinculadas) 0,00
Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)Insuficiência de lastro financeiro (1.590.814,62)
Insuficiência dos ativos garantidores (3.990.768,92)Insuficiência dos ativos garantidores (3.990.768,92)Insuficiência dos ativos garantidores (3.990.768,92)Insuficiência dos ativos garantidores (3.990.768,92)

16) EVENTOSA LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DEASSISTÊNCIAÀ SAUDE E DÉBITOS DE16) EVENTOSA LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DEASSISTÊNCIAÀ SAUDE E DÉBITOS DE16) EVENTOSA LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DEASSISTÊNCIAÀ SAUDE E DÉBITOS DE16) EVENTOSA LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DEASSISTÊNCIAÀ SAUDE E DÉBITOS DE
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEOPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEOPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEOPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Segue abaixo a composição dos Eventos a Liquidar de Operações de Assistência à Saúde eSegue abaixo a composição dos Eventos a Liquidar de Operações de Assistência à Saúde eSegue abaixo a composição dos Eventos a Liquidar de Operações de Assistência à Saúde eSegue abaixo a composição dos Eventos a Liquidar de Operações de Assistência à Saúde e
Débitos de Operações de Assistência à Saúde:Débitos de Operações de Assistência à Saúde:Débitos de Operações de Assistência à Saúde:Débitos de Operações de Assistência à Saúde:
Eventos a Liquidar Oper. Assist. Saúde 2017 2016Eventos a Liquidar Oper. Assist. Saúde 2017 2016Eventos a Liquidar Oper. Assist. Saúde 2017 2016Eventos a Liquidar Oper. Assist. Saúde 2017 2016

PC PNC TOTALPC PNC TOTALPC PNC TOTALPC PNC TOTAL
Honorários Médicos (a) 137.896,21 - 123.670,05Honorários Médicos (a) 137.896,21 - 123.670,05Honorários Médicos (a) 137.896,21 - 123.670,05Honorários Médicos (a) 137.896,21 - 123.670,05
Hospitais, Laboratórios e Clínicas (a) 1.492.700,43 - 1.190.196,88Hospitais, Laboratórios e Clínicas (a) 1.492.700,43 - 1.190.196,88Hospitais, Laboratórios e Clínicas (a) 1.492.700,43 - 1.190.196,88Hospitais, Laboratórios e Clínicas (a) 1.492.700,43 - 1.190.196,88
Rede Credenciada (a) 6.328,35 - 4.824,99Rede Credenciada (a) 6.328,35 - 4.824,99Rede Credenciada (a) 6.328,35 - 4.824,99Rede Credenciada (a) 6.328,35 - 4.824,99
Sub Total 1.636.924,99 - 1.318.691,92Sub Total 1.636.924,99 - 1.318.691,92Sub Total 1.636.924,99 - 1.318.691,92Sub Total 1.636.924,99 - 1.318.691,92
Ressarcimento SUS – Boletos de Cobrança (a) 3.751.077,58 126.455,72 4.056.292,88Ressarcimento SUS – Boletos de Cobrança (a) 3.751.077,58 126.455,72 4.056.292,88Ressarcimento SUS – Boletos de Cobrança (a) 3.751.077,58 126.455,72 4.056.292,88Ressarcimento SUS – Boletos de Cobrança (a) 3.751.077,58 126.455,72 4.056.292,88
Total 5.388.002,57 126.455,72 5.374.984,80Total 5.388.002,57 126.455,72 5.374.984,80Total 5.388.002,57 126.455,72 5.374.984,80Total 5.388.002,57 126.455,72 5.374.984,80
Débitos com Operação de Assistência a Saúde 2017 2016Débitos com Operação de Assistência a Saúde 2017 2016Débitos com Operação de Assistência a Saúde 2017 2016Débitos com Operação de Assistência a Saúde 2017 2016
Contraprestações e Prêmios a Restituir (b) 10.315,09 - 14.522,84Contraprestações e Prêmios a Restituir (b) 10.315,09 - 14.522,84Contraprestações e Prêmios a Restituir (b) 10.315,09 - 14.522,84Contraprestações e Prêmios a Restituir (b) 10.315,09 - 14.522,84
Obrigações por Recebimento de Contraprestações (a) 379.604,57 - 789.922,01Obrigações por Recebimento de Contraprestações (a) 379.604,57 - 789.922,01Obrigações por Recebimento de Contraprestações (a) 379.604,57 - 789.922,01Obrigações por Recebimento de Contraprestações (a) 379.604,57 - 789.922,01
Comercialização sobre Operações (c) 87,49 - 126,72Comercialização sobre Operações (c) 87,49 - 126,72Comercialização sobre Operações (c) 87,49 - 126,72Comercialização sobre Operações (c) 87,49 - 126,72
Sub Total 390.007,15 - 804.571,57Sub Total 390.007,15 - 804.571,57Sub Total 390.007,15 - 804.571,57Sub Total 390.007,15 - 804.571,57
Outros Débitos Não Relacionadas c/ Plano de Saúde (c) 4.778.856,41 6.708.411,91Outros Débitos Não Relacionadas c/ Plano de Saúde (c) 4.778.856,41 6.708.411,91Outros Débitos Não Relacionadas c/ Plano de Saúde (c) 4.778.856,41 6.708.411,91Outros Débitos Não Relacionadas c/ Plano de Saúde (c) 4.778.856,41 6.708.411,91
Total 5.168.863,56 - 7.512.983,48Total 5.168.863,56 - 7.512.983,48Total 5.168.863,56 - 7.512.983,48Total 5.168.863,56 - 7.512.983,48
Total Geral 10.683.321,85 12.887.968,28Total Geral 10.683.321,85 12.887.968,28Total Geral 10.683.321,85 12.887.968,28Total Geral 10.683.321,85 12.887.968,28

(a)(a)(a)(a) Corresponde aos eventos conhecidos a liquidar de assistência à saúde, ou seja, são todasCorresponde aos eventos conhecidos a liquidar de assistência à saúde, ou seja, são todasCorresponde aos eventos conhecidos a liquidar de assistência à saúde, ou seja, são todasCorresponde aos eventos conhecidos a liquidar de assistência à saúde, ou seja, são todas
as obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-hospitalar – produçãoas obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-hospitalar – produçãoas obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-hospitalar – produçãoas obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médico-hospitalar – produção
médica, hospitais, laboratórios, clínicas, materiais e medicamentos, intercâmbio, ressarcimen-médica, hospitais, laboratórios, clínicas, materiais e medicamentos, intercâmbio, ressarcimen-médica, hospitais, laboratórios, clínicas, materiais e medicamentos, intercâmbio, ressarcimen-médica, hospitais, laboratórios, clínicas, materiais e medicamentos, intercâmbio, ressarcimen-
to ao SUS e outros custos relacionados exclusivamente com a assistência à saúde de usuáriosto ao SUS e outros custos relacionados exclusivamente com a assistência à saúde de usuáriosto ao SUS e outros custos relacionados exclusivamente com a assistência à saúde de usuáriosto ao SUS e outros custos relacionados exclusivamente com a assistência à saúde de usuários
próprios da Operadora.próprios da Operadora.próprios da Operadora.próprios da Operadora.
(b)(b)(b)(b) Corresponde a reembolso de usuários do plano de assistência a saúde.Corresponde a reembolso de usuários do plano de assistência a saúde.Corresponde a reembolso de usuários do plano de assistência a saúde.Corresponde a reembolso de usuários do plano de assistência a saúde.
Corresponde aos valores das transações de operações de assistência médico-hospitalaresCorresponde aos valores das transações de operações de assistência médico-hospitalaresCorresponde aos valores das transações de operações de assistência médico-hospitalaresCorresponde aos valores das transações de operações de assistência médico-hospitalares
não relacionados com planos de saúde da Operadora.não relacionados com planos de saúde da Operadora.não relacionados com planos de saúde da Operadora.não relacionados com planos de saúde da Operadora.
(d) QUADRO DA SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS(d) QUADRO DA SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS(d) QUADRO DA SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS(d) QUADRO DA SEGREGAÇÃO DOS EVENTOS
COBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAIS
FAMILIARES ANTES DA LEI – 41111101FAMILIARES ANTES DA LEI – 41111101FAMILIARES ANTES DA LEI – 41111101FAMILIARES ANTES DA LEI – 41111101

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos Demais Despesas TOTALDemais Despesas TOTALDemais Despesas TOTALDemais Despesas TOTAL
Rede Própria 221.795,87 1.125,62 62.620,97 4.323.536,29 250.833,10 106.385,90 4.966.297,76Rede Própria 221.795,87 1.125,62 62.620,97 4.323.536,29 250.833,10 106.385,90 4.966.297,76Rede Própria 221.795,87 1.125,62 62.620,97 4.323.536,29 250.833,10 106.385,90 4.966.297,76Rede Própria 221.795,87 1.125,62 62.620,97 4.323.536,29 250.833,10 106.385,90 4.966.297,76
Rede Contratada 878.328,07 2.045,58 730.506,99 6.227.774,45 820.153,06 571.489,21 9.230.297,36Rede Contratada 878.328,07 2.045,58 730.506,99 6.227.774,45 820.153,06 571.489,21 9.230.297,36Rede Contratada 878.328,07 2.045,58 730.506,99 6.227.774,45 820.153,06 571.489,21 9.230.297,36Rede Contratada 878.328,07 2.045,58 730.506,99 6.227.774,45 820.153,06 571.489,21 9.230.297,36
Reembolso 5.256,18 - 1.046,29 27.599,88 51.264,65 - 85.167,00Reembolso 5.256,18 - 1.046,29 27.599,88 51.264,65 - 85.167,00Reembolso 5.256,18 - 1.046,29 27.599,88 51.264,65 - 85.167,00Reembolso 5.256,18 - 1.046,29 27.599,88 51.264,65 - 85.167,00
TOTAL 1.105.380,12 3.171,20 794.174,25 10.578.910,62 1.122.250,81 677.875,11 14.281.762,12TOTAL 1.105.380,12 3.171,20 794.174,25 10.578.910,62 1.122.250,81 677.875,11 14.281.762,12TOTAL 1.105.380,12 3.171,20 794.174,25 10.578.910,62 1.122.250,81 677.875,11 14.281.762,12TOTAL 1.105.380,12 3.171,20 794.174,25 10.578.910,62 1.122.250,81 677.875,11 14.281.762,12

COBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAISCOBERTURAASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS INDIVIDUAIS
FAMILIARES PÓS LEI – 41111102FAMILIARES PÓS LEI – 41111102FAMILIARES PÓS LEI – 41111102FAMILIARES PÓS LEI – 41111102

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos Demais Despesas TOTALDemais Despesas TOTALDemais Despesas TOTALDemais Despesas TOTAL

Rede Própria 1.985.623,03 4.494,79 334.146,65 11.149.342,69 645.900,70 464.454,43 14.583.962,29Rede Própria 1.985.623,03 4.494,79 334.146,65 11.149.342,69 645.900,70 464.454,43 14.583.962,29Rede Própria 1.985.623,03 4.494,79 334.146,65 11.149.342,69 645.900,70 464.454,43 14.583.962,29Rede Própria 1.985.623,03 4.494,79 334.146,65 11.149.342,69 645.900,70 464.454,43 14.583.962,29
Rede Contratada 6.805.475,03 38.322,95 4.765.928,93 15.795.200,86 1.869.362,02 3.383.645,52 32.657.935,31Rede Contratada 6.805.475,03 38.322,95 4.765.928,93 15.795.200,86 1.869.362,02 3.383.645,52 32.657.935,31Rede Contratada 6.805.475,03 38.322,95 4.765.928,93 15.795.200,86 1.869.362,02 3.383.645,52 32.657.935,31Rede Contratada 6.805.475,03 38.322,95 4.765.928,93 15.795.200,86 1.869.362,02 3.383.645,52 32.657.935,31
Reembolso 19.925,23 - 3.204,90 76.937,41 - 48.606,58 148.674,12Reembolso 19.925,23 - 3.204,90 76.937,41 - 48.606,58 148.674,12Reembolso 19.925,23 - 3.204,90 76.937,41 - 48.606,58 148.674,12Reembolso 19.925,23 - 3.204,90 76.937,41 - 48.606,58 148.674,12
TOTAL 8.811.023,29 42.817,74 5.103.280,48 27.021.480,96 2.515.262,72 3.896.706,53 47.390.571,72TOTAL 8.811.023,29 42.817,74 5.103.280,48 27.021.480,96 2.515.262,72 3.896.706,53 47.390.571,72TOTAL 8.811.023,29 42.817,74 5.103.280,48 27.021.480,96 2.515.262,72 3.896.706,53 47.390.571,72TOTAL 8.811.023,29 42.817,74 5.103.280,48 27.021.480,96 2.515.262,72 3.896.706,53 47.390.571,72

COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-
VOS POR ADESÃO ANTES DA LEI – 41111103VOS POR ADESÃO ANTES DA LEI – 41111103VOS POR ADESÃO ANTES DA LEI – 41111103VOS POR ADESÃO ANTES DA LEI – 41111103

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos
DemaisDemaisDemaisDemais
DespesasDespesasDespesasDespesas TOTALTOTALTOTALTOTAL

Rede Própria 1.664,97 - 565,14 3.145,62 688,54 - 6.064,28Rede Própria 1.664,97 - 565,14 3.145,62 688,54 - 6.064,28Rede Própria 1.664,97 - 565,14 3.145,62 688,54 - 6.064,28Rede Própria 1.664,97 - 565,14 3.145,62 688,54 - 6.064,28
Rede Contratada 9.377,42 - 7.455,24 5.055,93 1.758,58 92,56 23.739,73Rede Contratada 9.377,42 - 7.455,24 5.055,93 1.758,58 92,56 23.739,73Rede Contratada 9.377,42 - 7.455,24 5.055,93 1.758,58 92,56 23.739,73Rede Contratada 9.377,42 - 7.455,24 5.055,93 1.758,58 92,56 23.739,73
Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -
TOTAL 11.042,39 - 8.020,38 8.201,55 2.447,12 92,56 29.804,01TOTAL 11.042,39 - 8.020,38 8.201,55 2.447,12 92,56 29.804,01TOTAL 11.042,39 - 8.020,38 8.201,55 2.447,12 92,56 29.804,01TOTAL 11.042,39 - 8.020,38 8.201,55 2.447,12 92,56 29.804,01

COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-
VOS POR ADESÃO PÓS DA LEI – 41111104VOS POR ADESÃO PÓS DA LEI – 41111104VOS POR ADESÃO PÓS DA LEI – 41111104VOS POR ADESÃO PÓS DA LEI – 41111104

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos
DemaisDemaisDemaisDemais
DespesasDespesasDespesasDespesas TOTALTOTALTOTALTOTAL

Rede Própria 1.335,47 - 89,10 1.737,07 258,08 - 3.419,72Rede Própria 1.335,47 - 89,10 1.737,07 258,08 - 3.419,72Rede Própria 1.335,47 - 89,10 1.737,07 258,08 - 3.419,72Rede Própria 1.335,47 - 89,10 1.737,07 258,08 - 3.419,72
Rede Contratada 3.598,31 - 2.883,86 3.923,10 272,57 645,18 11.323,02Rede Contratada 3.598,31 - 2.883,86 3.923,10 272,57 645,18 11.323,02Rede Contratada 3.598,31 - 2.883,86 3.923,10 272,57 645,18 11.323,02Rede Contratada 3.598,31 - 2.883,86 3.923,10 272,57 645,18 11.323,02
Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -Reembolso - - - - - - -
TOTAL 4.933,78 - 2.972,96 5.660,17 530,65 645,18 14.742,74TOTAL 4.933,78 - 2.972,96 5.660,17 530,65 645,18 14.742,74TOTAL 4.933,78 - 2.972,96 5.660,17 530,65 645,18 14.742,74TOTAL 4.933,78 - 2.972,96 5.660,17 530,65 645,18 14.742,74

COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-
VOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI – 41111105VOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI – 41111105VOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI – 41111105VOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI – 41111105

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos
DemaisDemaisDemaisDemais
DespesasDespesasDespesasDespesas TOTALTOTALTOTALTOTAL

Rede PrópriaRede PrópriaRede PrópriaRede Própria 19.558,7919.558,7919.558,7919.558,79 ---- 18.800,3818.800,3818.800,3818.800,38 87.781,5187.781,5187.781,5187.781,51 11111111.233,05.233,05.233,05.233,05 856,07856,07856,07856,07 138.229,80138.229,80138.229,80138.229,80
Rede Contratada 150.537,88 1.819,50 119.688,04 121.876,53 46.094,70 128.853,24 568.869,89Rede Contratada 150.537,88 1.819,50 119.688,04 121.876,53 46.094,70 128.853,24 568.869,89Rede Contratada 150.537,88 1.819,50 119.688,04 121.876,53 46.094,70 128.853,24 568.869,89Rede Contratada 150.537,88 1.819,50 119.688,04 121.876,53 46.094,70 128.853,24 568.869,89
Reembolso - - - - 825,86 - 825,86Reembolso - - - - 825,86 - 825,86Reembolso - - - - 825,86 - 825,86Reembolso - - - - 825,86 - 825,86
TOTAL 170.096,67 1.819,50 138.488,42 209.658,04 58.153,61 129.709,31 707.925,55TOTAL 170.096,67 1.819,50 138.488,42 209.658,04 58.153,61 129.709,31 707.925,55TOTAL 170.096,67 1.819,50 138.488,42 209.658,04 58.153,61 129.709,31 707.925,55TOTAL 170.096,67 1.819,50 138.488,42 209.658,04 58.153,61 129.709,31 707.925,55

COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO – PLANOS COLETI-
VOS EMPRESARIAIS PÓS DA LEI – 41111106VOS EMPRESARIAIS PÓS DA LEI – 41111106VOS EMPRESARIAIS PÓS DA LEI – 41111106VOS EMPRESARIAIS PÓS DA LEI – 41111106

ConsultaConsultaConsultaConsulta
MédicaMédicaMédicaMédica Exames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias InternaçõesExames Terapias Internações OutrosOutrosOutrosOutros

AtendimentosAtendimentosAtendimentosAtendimentos
DemaisDemaisDemaisDemais
DespesasDespesasDespesasDespesas TOTALTOTALTOTALTOTAL

Rede Própria 507.735,87 1.109,22 90.313,80 2.557.090,62 75.142,95 157.871,79 3.389.264,25Rede Própria 507.735,87 1.109,22 90.313,80 2.557.090,62 75.142,95 157.871,79 3.389.264,25Rede Própria 507.735,87 1.109,22 90.313,80 2.557.090,62 75.142,95 157.871,79 3.389.264,25Rede Própria 507.735,87 1.109,22 90.313,80 2.557.090,62 75.142,95 157.871,79 3.389.264,25
Rede Contratada 2.490.348,99 17.748,22 1.762.237,50 4.745.089,80 387.893,87 1.263.836,42 10.667.154,80Rede Contratada 2.490.348,99 17.748,22 1.762.237,50 4.745.089,80 387.893,87 1.263.836,42 10.667.154,80Rede Contratada 2.490.348,99 17.748,22 1.762.237,50 4.745.089,80 387.893,87 1.263.836,42 10.667.154,80Rede Contratada 2.490.348,99 17.748,22 1.762.237,50 4.745.089,80 387.893,87 1.263.836,42 10.667.154,80
Reembolso 301,27 - 535,61 - 9.029,82 - 9.866,70Reembolso 301,27 - 535,61 - 9.029,82 - 9.866,70Reembolso 301,27 - 535,61 - 9.029,82 - 9.866,70Reembolso 301,27 - 535,61 - 9.029,82 - 9.866,70
TOTAL 2.998.386,13 18.857,44 1.853.086,91 7.302.180,42 472.066,64 1.421.708,21 14.066.285,75TOTAL 2.998.386,13 18.857,44 1.853.086,91 7.302.180,42 472.066,64 1.421.708,21 14.066.285,75TOTAL 2.998.386,13 18.857,44 1.853.086,91 7.302.180,42 472.066,64 1.421.708,21 14.066.285,75TOTAL 2.998.386,13 18.857,44 1.853.086,91 7.302.180,42 472.066,64 1.421.708,21 14.066.285,75

17) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER E DIVIDA TRIBUTÁRIA17) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER E DIVIDA TRIBUTÁRIA17) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER E DIVIDA TRIBUTÁRIA17) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER E DIVIDA TRIBUTÁRIA
Valores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retençãoValores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retençãoValores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retençãoValores das obrigações tributárias a recolher e obrigações geradas com a retenção
na fonte.na fonte.na fonte.na fonte.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2017 2016TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2017 2016TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2017 2016TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2017 2016
Tributos e Contribuições FuncionáriosC.P. (a) 791.342,56 709.088,88Tributos e Contribuições FuncionáriosC.P. (a) 791.342,56 709.088,88Tributos e Contribuições FuncionáriosC.P. (a) 791.342,56 709.088,88Tributos e Contribuições FuncionáriosC.P. (a) 791.342,56 709.088,88
Retenções de Impostos e Contribuições C.P. (a) 638.991,83 742.896,67Retenções de Impostos e Contribuições C.P. (a) 638.991,83 742.896,67Retenções de Impostos e Contribuições C.P. (a) 638.991,83 742.896,67Retenções de Impostos e Contribuições C.P. (a) 638.991,83 742.896,67
Parcelamento de Impostos e Contribuições C.P. (a) 8.708,28 8.708,28Parcelamento de Impostos e Contribuições C.P. (a) 8.708,28 8.708,28Parcelamento de Impostos e Contribuições C.P. (a) 8.708,28 8.708,28Parcelamento de Impostos e Contribuições C.P. (a) 8.708,28 8.708,28
Parcelamento de Impostos e Contribuições L.P. (a) 29.816,85 29.816,85Parcelamento de Impostos e Contribuições L.P. (a) 29.816,85 29.816,85Parcelamento de Impostos e Contribuições L.P. (a) 29.816,85 29.816,85Parcelamento de Impostos e Contribuições L.P. (a) 29.816,85 29.816,85
Total 1.468.859,52 1.490.510,68Total 1.468.859,52 1.490.510,68Total 1.468.859,52 1.490.510,68Total 1.468.859,52 1.490.510,68

a)a)a)a) Valores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, FGTS eValores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, FGTS eValores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, FGTS eValores a pagar relativos a retenção na fonte de IRRF sobre folha de funcionários, FGTS e
INSS, IRRF de terceiros (prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/INSS, IRRF de terceiros (prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/INSS, IRRF de terceiros (prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/INSS, IRRF de terceiros (prestadores, fornecedores, autônomos), retenção de COFINS/PIS/
CSLL – Lei 10.833 e INSS cessão de mão de obra.CSLL – Lei 10.833 e INSS cessão de mão de obra.CSLL – Lei 10.833 e INSS cessão de mão de obra.CSLL – Lei 10.833 e INSS cessão de mão de obra.
Valores a pagar relativos ao parcelamento dos tributos:Valores a pagar relativos ao parcelamento dos tributos:Valores a pagar relativos ao parcelamento dos tributos:Valores a pagar relativos ao parcelamento dos tributos:
TRIBUTOS Circulante Não Circulante 2017 2016TRIBUTOS Circulante Não Circulante 2017 2016TRIBUTOS Circulante Não Circulante 2017 2016TRIBUTOS Circulante Não Circulante 2017 2016
Dívida Tributária F.G.T.S. (b) 1.692.128,02 15.229.152,21 16.921.280,23 16.713.921,94Dívida Tributária F.G.T.S. (b) 1.692.128,02 15.229.152,21 16.921.280,23 16.713.921,94Dívida Tributária F.G.T.S. (b) 1.692.128,02 15.229.152,21 16.921.280,23 16.713.921,94Dívida Tributária F.G.T.S. (b) 1.692.128,02 15.229.152,21 16.921.280,23 16.713.921,94
(-) AJUSTE DIV. TRIBUARIA (b) (134.342,98) (1.209.086,83) (1.343.429,81) (1.348.967,52)(-) AJUSTE DIV. TRIBUARIA (b) (134.342,98) (1.209.086,83) (1.343.429,81) (1.348.967,52)(-) AJUSTE DIV. TRIBUARIA (b) (134.342,98) (1.209.086,83) (1.343.429,81) (1.348.967,52)(-) AJUSTE DIV. TRIBUARIA (b) (134.342,98) (1.209.086,83) (1.343.429,81) (1.348.967,52)
Totais 1.557.785,04 14.020.065,38 15.577.850,42 15.364.954,42Totais 1.557.785,04 14.020.065,38 15.577.850,42 15.364.954,42Totais 1.557.785,04 14.020.065,38 15.577.850,42 15.364.954,42Totais 1.557.785,04 14.020.065,38 15.577.850,42 15.364.954,42

b)b)b)b) Adívida tributária foi atualizada conforme telas de cobranças retiradas diretamente na Re-A dívida tributária foi atualizada conforme telas de cobranças retiradas diretamente na Re-A dívida tributária foi atualizada conforme telas de cobranças retiradas diretamente na Re-A dívida tributária foi atualizada conforme telas de cobranças retiradas diretamente na Re-
ceita Federal do Brasil, Instituto Nacional da Seguridade Social e do F.G.T.S. As cobrançasceita Federal do Brasil, Instituto Nacional da Seguridade Social e do F.G.T.S. As cobrançasceita Federal do Brasil, Instituto Nacional da Seguridade Social e do F.G.T.S. As cobrançasceita Federal do Brasil, Instituto Nacional da Seguridade Social e do F.G.T.S. As cobranças
registradas representam a totalidade das cobranças, já atualizadas pelos órgãos competen-registradas representam a totalidade das cobranças, já atualizadas pelos órgãos competen-registradas representam a totalidade das cobranças, já atualizadas pelos órgãos competen-registradas representam a totalidade das cobranças, já atualizadas pelos órgãos competen-
tes. O valor relativo ao FGTS é apresentado mensalmente pela Caixa Econômica Federal,tes. O valor relativo ao FGTS é apresentado mensalmente pela Caixa Econômica Federal,tes. O valor relativo ao FGTS é apresentado mensalmente pela Caixa Econômica Federal,tes. O valor relativo ao FGTS é apresentado mensalmente pela Caixa Econômica Federal,
por funcionário regular, responsável pela apresentação do montante da dívida.por funcionário regular, responsável pela apresentação do montante da dívida.por funcionário regular, responsável pela apresentação do montante da dívida.por funcionário regular, responsável pela apresentação do montante da dívida.
RESUMO GERAL 2017 2016RESUMO GERAL 2017 2016RESUMO GERAL 2017 2016RESUMO GERAL 2017 2016
Contas de Curto Prazo 2.996.827,71 2.994.189,27Contas de Curto Prazo 2.996.827,71 2.994.189,27Contas de Curto Prazo 2.996.827,71 2.994.189,27Contas de Curto Prazo 2.996.827,71 2.994.189,27
Contas de Longo Prazo 14.049.882,23 13.831.275,83Contas de Longo Prazo 14.049.882,23 13.831.275,83Contas de Longo Prazo 14.049.882,23 13.831.275,83Contas de Longo Prazo 14.049.882,23 13.831.275,83
TOTAL 17.046.709,94 16.825.465,10TOTAL 17.046.709,94 16.825.465,10TOTAL 17.046.709,94 16.825.465,10TOTAL 17.046.709,94 16.825.465,10

18) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS18) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS18) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS18) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Refere-se a financiamento obtido junto a instituições financeiras e outras para manutençãoRefere-se a financiamento obtido junto a instituições financeiras e outras para manutençãoRefere-se a financiamento obtido junto a instituições financeiras e outras para manutençãoRefere-se a financiamento obtido junto a instituições financeiras e outras para manutenção
da atividade. Os saldos abaixo não estão calculados a valor presente conforme Balanço,da atividade. Os saldos abaixo não estão calculados a valor presente conforme Balanço,da atividade. Os saldos abaixo não estão calculados a valor presente conforme Balanço,da atividade. Os saldos abaixo não estão calculados a valor presente conforme Balanço,
sendo demonstrado valor total devido acrescido dos juros do contrato. Demonstramos abai-sendo demonstrado valor total devido acrescido dos juros do contrato. Demonstramos abai-sendo demonstrado valor total devido acrescido dos juros do contrato. Demonstramos abai-sendo demonstrado valor total devido acrescido dos juros do contrato. Demonstramos abai-
xo, as principais informações do contrato:xo, as principais informações do contrato:xo, as principais informações do contrato:xo, as principais informações do contrato:

Instituição Taxas Prazo Inicio Término Garantia PC PNCInstituição Taxas Prazo Inicio Término Garantia PC PNCInstituição Taxas Prazo Inicio Término Garantia PC PNCInstituição Taxas Prazo Inicio Término Garantia PC PNC Ajuste a ValorAjuste a ValorAjuste a ValorAjuste a Valor
PresentePresentePresentePresente TotalTotalTotalTotal

1ª Igreja Presbiteriana LDN 1,00% Ind. 25/02/08 Ind. Não tem 106.217,52 132.771,85 - 238.989,371ª Igreja Presbiteriana LDN 1,00% Ind. 25/02/08 Ind. Não tem 106.217,52 132.771,85 - 238.989,371ª Igreja Presbiteriana LDN 1,00% Ind. 25/02/08 Ind. Não tem 106.217,52 132.771,85 - 238.989,371ª Igreja Presbiteriana LDN 1,00% Ind. 25/02/08 Ind. Não tem 106.217,52 132.771,85 - 238.989,37
UNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATO

01600576016005760160057601600576 1,70% 182 dias 04/08/17 02/02/18 Penhor de Cotas 1.015.300,00 - - 1.015.300,001,70% 182 dias 04/08/17 02/02/18 Penhor de Cotas 1.015.300,00 - - 1.015.300,001,70% 182 dias 04/08/17 02/02/18 Penhor de Cotas 1.015.300,00 - - 1.015.300,001,70% 182 dias 04/08/17 02/02/18 Penhor de Cotas 1.015.300,00 - - 1.015.300,00
UNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATO

2016001046201600104620160010462016001046 1,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,74
UNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATO

2016001048201600104820160010482016001048 1,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,741,90% 992 dias 30/11/16 31/07/19 Alienação fiduciária 14.078,74 - - 14.078,74
UNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATO

2017000712201700071220170007122017000712 1,70% 163 dias 23/08/17 02/02/18 Unimed 3.369.800,00 - - 3.369.800,001,70% 163 dias 23/08/17 02/02/18 Unimed 3.369.800,00 - - 3.369.800,001,70% 163 dias 23/08/17 02/02/18 Unimed 3.369.800,00 - - 3.369.800,001,70% 163 dias 23/08/17 02/02/18 Unimed 3.369.800,00 - - 3.369.800,00

UNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATOUNIPRIME - CONTRATO
2017001014201700101420170010142017001014 1,55% 335 dias 19/01/18 19/11/181,55% 335 dias 19/01/18 19/11/181,55% 335 dias 19/01/18 19/11/181,55% 335 dias 19/01/18 19/11/18 Cobrança HospitalarCobrança HospitalarCobrança HospitalarCobrança Hospitalar

/Unimed/Unimed/Unimed/Unimed 1.000.000,00 - - 1.000.000,001.000.000,00 - - 1.000.000,001.000.000,00 - - 1.000.000,001.000.000,00 - - 1.000.000,00

BNDES 0,91% ao M. Ind. - - Não tem 56.750,04 137.145,77 - 193.895,81BNDES 0,91% ao M. Ind. - - Não tem 56.750,04 137.145,77 - 193.895,81BNDES 0,91% ao M. Ind. - - Não tem 56.750,04 137.145,77 - 193.895,81BNDES 0,91% ao M. Ind. - - Não tem 56.750,04 137.145,77 - 193.895,81
Mariangela Navarro - - - - Não tem 12.985,82 - - 12.985,82Mariangela Navarro - - - - Não tem 12.985,82 - - 12.985,82Mariangela Navarro - - - - Não tem 12.985,82 - - 12.985,82Mariangela Navarro - - - - Não tem 12.985,82 - - 12.985,82

Sergio Ricardo Espinosa - - - - Não tem 42.500,00 - - 42.500,00Sergio Ricardo Espinosa - - - - Não tem 42.500,00 - - 42.500,00Sergio Ricardo Espinosa - - - - Não tem 42.500,00 - - 42.500,00Sergio Ricardo Espinosa - - - - Não tem 42.500,00 - - 42.500,00
C.E.F. 141553610000027-08 1,75% A.M 84 M 10/05/2014 10/04/2020 Aval/Devedor Solid. 1.268.382,33 3.189.058,06 (1.154.819,91) 3.302.620,48C.E.F. 141553610000027-08 1,75% A.M 84 M 10/05/2014 10/04/2020 Aval/Devedor Solid. 1.268.382,33 3.189.058,06 (1.154.819,91) 3.302.620,48C.E.F. 141553610000027-08 1,75% A.M 84 M 10/05/2014 10/04/2020 Aval/Devedor Solid. 1.268.382,33 3.189.058,06 (1.154.819,91) 3.302.620,48C.E.F. 141553610000027-08 1,75% A.M 84 M 10/05/2014 10/04/2020 Aval/Devedor Solid. 1.268.382,33 3.189.058,06 (1.154.819,91) 3.302.620,48
C.E.F. 141553610000029-69 1,60% A.M 84 M 25/02/2015 10/03/2022 Aval/Devedor Solid. 696.802,56 2.144.008,65 (893.931,31) 1.946.879,90C.E.F. 141553610000029-69 1,60% A.M 84 M 25/02/2015 10/03/2022 Aval/Devedor Solid. 696.802,56 2.144.008,65 (893.931,31) 1.946.879,90C.E.F. 141553610000029-69 1,60% A.M 84 M 25/02/2015 10/03/2022 Aval/Devedor Solid. 696.802,56 2.144.008,65 (893.931,31) 1.946.879,90C.E.F. 141553610000029-69 1,60% A.M 84 M 25/02/2015 10/03/2022 Aval/Devedor Solid. 696.802,56 2.144.008,65 (893.931,31) 1.946.879,90
C.E.F.- S.U.S. TR.14.1553.610.C.E.F.- S.U.S. TR.14.1553.610.C.E.F.- S.U.S. TR.14.1553.610.C.E.F.- S.U.S. TR.14.1553.610.

000030-00000030-00000030-00000030-00 1,62% 84 M 01/06/2016 31/05/2023 Produção SUS 2.064.277,49 9.758.402,68 (4.692.120,57) 7.130.559,601,62% 84 M 01/06/2016 31/05/2023 Produção SUS 2.064.277,49 9.758.402,68 (4.692.120,57) 7.130.559,601,62% 84 M 01/06/2016 31/05/2023 Produção SUS 2.064.277,49 9.758.402,68 (4.692.120,57) 7.130.559,601,62% 84 M 01/06/2016 31/05/2023 Produção SUS 2.064.277,49 9.758.402,68 (4.692.120,57) 7.130.559,60
Depósitos Não Identificados Não há Não há Não há Não há Não há 204.172,86 - - 204.172,86Depósitos Não Identificados Não há Não há Não há Não há Não há 204.172,86 - - 204.172,86Depósitos Não Identificados Não há Não há Não há Não há Não há 204.172,86 - - 204.172,86Depósitos Não Identificados Não há Não há Não há Não há Não há 204.172,86 - - 204.172,86
Cheques Não Compensados Não há Não há Não há Não há Não há 167.431,39 - - 167.431,39Cheques Não Compensados Não há Não há Não há Não há Não há 167.431,39 - - 167.431,39Cheques Não Compensados Não há Não há Não há Não há Não há 167.431,39 - - 167.431,39Cheques Não Compensados Não há Não há Não há Não há Não há 167.431,39 - - 167.431,39

Banco Saldo Devedor Não há Não há Não há Não há Não há 17.087,60 - - 17.087,60Banco Saldo Devedor Não há Não há Não há Não há Não há 17.087,60 - - 17.087,60Banco Saldo Devedor Não há Não há Não há Não há Não há 17.087,60 - - 17.087,60Banco Saldo Devedor Não há Não há Não há Não há Não há 17.087,60 - - 17.087,60
Totais 10.049.865,09 15.361.387,01 -6.740.871,79 18.670.380,31Totais 10.049.865,09 15.361.387,01 -6.740.871,79 18.670.380,31Totais 10.049.865,09 15.361.387,01 -6.740.871,79 18.670.380,31Totais 10.049.865,09 15.361.387,01 -6.740.871,79 18.670.380,31

Ajuste a Valor Presente de Curto Prazo e Longo Prazo (2.371.279,64) (4.369.592,15)Ajuste a Valor Presente de Curto Prazo e Longo Prazo (2.371.279,64) (4.369.592,15)Ajuste a Valor Presente de Curto Prazo e Longo Prazo (2.371.279,64) (4.369.592,15)Ajuste a Valor Presente de Curto Prazo e Longo Prazo (2.371.279,64) (4.369.592,15)
Totais Líquidos - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS de Curto e Longo Prazo 7.678.585,45 10.991.794,86Totais Líquidos - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS de Curto e Longo Prazo 7.678.585,45 10.991.794,86Totais Líquidos - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS de Curto e Longo Prazo 7.678.585,45 10.991.794,86Totais Líquidos - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS de Curto e Longo Prazo 7.678.585,45 10.991.794,86

19) DÉBITOS DIVERSOS19) DÉBITOS DIVERSOS19) DÉBITOS DIVERSOS19) DÉBITOS DIVERSOS
CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016
Fornecedores de Curto Prazo 6.346.933,65 7.465.787,53Fornecedores de Curto Prazo 6.346.933,65 7.465.787,53Fornecedores de Curto Prazo 6.346.933,65 7.465.787,53Fornecedores de Curto Prazo 6.346.933,65 7.465.787,53
Salários a Pagar 2.660.629,00 2.575.952,00Salários a Pagar 2.660.629,00 2.575.952,00Salários a Pagar 2.660.629,00 2.575.952,00Salários a Pagar 2.660.629,00 2.575.952,00
Férias a Pagar 4.179.472,14 4.014.732,48Férias a Pagar 4.179.472,14 4.014.732,48Férias a Pagar 4.179.472,14 4.014.732,48Férias a Pagar 4.179.472,14 4.014.732,48
Outras Obrigações com Pessoal 85.736,85 246.562,91Outras Obrigações com Pessoal 85.736,85 246.562,91Outras Obrigações com Pessoal 85.736,85 246.562,91Outras Obrigações com Pessoal 85.736,85 246.562,91
Outros Débitos a Pagar C.P. 1.085.505,12 1.033.024,70Outros Débitos a Pagar C.P. 1.085.505,12 1.033.024,70Outros Débitos a Pagar C.P. 1.085.505,12 1.033.024,70Outros Débitos a Pagar C.P. 1.085.505,12 1.033.024,70
Sub Total C.P. 14.358.276,76 15.336.059,62Sub Total C.P. 14.358.276,76 15.336.059,62Sub Total C.P. 14.358.276,76 15.336.059,62Sub Total C.P. 14.358.276,76 15.336.059,62
Ações em Tramite Judicial 6.685,00 6.685,00Ações em Tramite Judicial 6.685,00 6.685,00Ações em Tramite Judicial 6.685,00 6.685,00Ações em Tramite Judicial 6.685,00 6.685,00
Outras Débitos a Pagar L.P. 729.141,03 918.881,21Outras Débitos a Pagar L.P. 729.141,03 918.881,21Outras Débitos a Pagar L.P. 729.141,03 918.881,21Outras Débitos a Pagar L.P. 729.141,03 918.881,21
Sub Total L.P. 735.826,03 925.566,21Sub Total L.P. 735.826,03 925.566,21Sub Total L.P. 735.826,03 925.566,21Sub Total L.P. 735.826,03 925.566,21
TOTAL 15.094.102,79 16.261.625,83TOTAL 15.094.102,79 16.261.625,83TOTAL 15.094.102,79 16.261.625,83TOTAL 15.094.102,79 16.261.625,83

Este grupo de contas representa as dívidas da entidade com terceiros referentes aquisiçõesEste grupo de contas representa as dívidas da entidade com terceiros referentes aquisiçõesEste grupo de contas representa as dívidas da entidade com terceiros referentes aquisiçõesEste grupo de contas representa as dívidas da entidade com terceiros referentes aquisições
de materiais e de serviços, conforme escritura de compra e venda, reconhecida pelo custode materiais e de serviços, conforme escritura de compra e venda, reconhecida pelo custode materiais e de serviços, conforme escritura de compra e venda, reconhecida pelo custode materiais e de serviços, conforme escritura de compra e venda, reconhecida pelo custo
efetivo de aquisição.efetivo de aquisição.efetivo de aquisição.efetivo de aquisição.
20) PROVISÕES PASSIVAS20) PROVISÕES PASSIVAS20) PROVISÕES PASSIVAS20) PROVISÕES PASSIVAS
Segue quadro resumo de saldos:Segue quadro resumo de saldos:Segue quadro resumo de saldos:Segue quadro resumo de saldos:
PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016
Provisões Processos cíveis (a) 4.065.423,85 3.184.186,75Provisões Processos cíveis (a) 4.065.423,85 3.184.186,75Provisões Processos cíveis (a) 4.065.423,85 3.184.186,75Provisões Processos cíveis (a) 4.065.423,85 3.184.186,75
Provisões Processos Trabalhistas (a) 4.213.643,78 1.376.047,20Provisões Processos Trabalhistas (a) 4.213.643,78 1.376.047,20Provisões Processos Trabalhistas (a) 4.213.643,78 1.376.047,20Provisões Processos Trabalhistas (a) 4.213.643,78 1.376.047,20
Total de provisões do Passivo Não Circulante 8.279.067,63 4.560.233,95Total de provisões do Passivo Não Circulante 8.279.067,63 4.560.233,95Total de provisões do Passivo Não Circulante 8.279.067,63 4.560.233,95Total de provisões do Passivo Não Circulante 8.279.067,63 4.560.233,95

Abaixo representamos quadro resumo de Movimentações das Provisões para Contingên-Abaixo representamos quadro resumo de Movimentações das Provisões para Contingên-Abaixo representamos quadro resumo de Movimentações das Provisões para Contingên-Abaixo representamos quadro resumo de Movimentações das Provisões para Contingên-
cias:cias:cias:cias:
PROVISÕES DOPROVISÕES DOPROVISÕES DOPROVISÕES DO
PASSIVO NÃOPASSIVO NÃOPASSIVO NÃOPASSIVO NÃO
CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE

SALDO EMSALDO EMSALDO EMSALDO EM
2016201620162016

AdiçõesAdiçõesAdiçõesAdições BaixasBaixasBaixasBaixas SALDO EMSALDO EMSALDO EMSALDO EM
2017201720172017

Provisões Despesa Financeira Por pagamento Por reversãoProvisões Despesa Financeira Por pagamento Por reversãoProvisões Despesa Financeira Por pagamento Por reversãoProvisões Despesa Financeira Por pagamento Por reversão
Provisões Cíveis (a) 3.184.186,75 881.237,10 0,00 0,00 0,00 4.065.423,85Provisões Cíveis (a) 3.184.186,75 881.237,10 0,00 0,00 0,00 4.065.423,85Provisões Cíveis (a) 3.184.186,75 881.237,10 0,00 0,00 0,00 4.065.423,85Provisões Cíveis (a) 3.184.186,75 881.237,10 0,00 0,00 0,00 4.065.423,85
ProvisõesProvisõesProvisõesProvisões
Trabalhistas (a)Trabalhistas (a)Trabalhistas (a)Trabalhistas (a) 1.376.047,20 2.837.596,58 0,00 0,00 0,00 4.213.643,781.376.047,20 2.837.596,58 0,00 0,00 0,00 4.213.643,781.376.047,20 2.837.596,58 0,00 0,00 0,00 4.213.643,781.376.047,20 2.837.596,58 0,00 0,00 0,00 4.213.643,78

Totais 4.560.233,95 3.718.833,68 0,00 0,00 0,00 8.279.067,63Totais 4.560.233,95 3.718.833,68 0,00 0,00 0,00 8.279.067,63Totais 4.560.233,95 3.718.833,68 0,00 0,00 0,00 8.279.067,63Totais 4.560.233,95 3.718.833,68 0,00 0,00 0,00 8.279.067,63

a)a)a)a) CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTASCONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTASCONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTASCONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS
São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, podeSão caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, podeSão caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, podeSão caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode
haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de:haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de:haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de:haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de:
(a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas(a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas(a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas(a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controlepela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controlepela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controlepela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle
da entidade.da entidade.da entidade.da entidade.
b)b)b)b) RESSARCIMENTO AO SUSRESSARCIMENTO AO SUSRESSARCIMENTO AO SUSRESSARCIMENTO AO SUS
A Associação possui um parcelamento referente ao Ressarcimento ao SUS, efetuado emA Associação possui um parcelamento referente ao Ressarcimento ao SUS, efetuado emA Associação possui um parcelamento referente ao Ressarcimento ao SUS, efetuado emA Associação possui um parcelamento referente ao Ressarcimento ao SUS, efetuado em
dezembro, em 60 meses, inclusive a multa aplicada.dezembro, em 60 meses, inclusive a multa aplicada.dezembro, em 60 meses, inclusive a multa aplicada.dezembro, em 60 meses, inclusive a multa aplicada.
AAgência Nacional de Saúde – ANS demonstra em seu site valor diferentes para esta ques-AAgência Nacional de Saúde – ANS demonstra em seu site valor diferentes para esta ques-AAgência Nacional de Saúde – ANS demonstra em seu site valor diferentes para esta ques-AAgência Nacional de Saúde – ANS demonstra em seu site valor diferentes para esta ques-
tão, porém a empresa está respaldada com documentações e confirmações, inclusive datão, porém a empresa está respaldada com documentações e confirmações, inclusive datão, porém a empresa está respaldada com documentações e confirmações, inclusive datão, porém a empresa está respaldada com documentações e confirmações, inclusive da
própria ANS, referente ao parcelamento excepcional que fez, entretanto, por questões in-própria ANS, referente ao parcelamento excepcional que fez, entretanto, por questões in-própria ANS, referente ao parcelamento excepcional que fez, entretanto, por questões in-própria ANS, referente ao parcelamento excepcional que fez, entretanto, por questões in-
ternas da ANS a mesma até a presente data não atualizou as informações de cobrança emternas da ANS a mesma até a presente data não atualizou as informações de cobrança emternas da ANS a mesma até a presente data não atualizou as informações de cobrança emternas da ANS a mesma até a presente data não atualizou as informações de cobrança em
seu meio de comunicação.seu meio de comunicação.seu meio de comunicação.seu meio de comunicação.
c)c)c)c) DESEMBOLSOS FUTUROS DAS CONTINGÊNCIASDESEMBOLSOS FUTUROS DAS CONTINGÊNCIASDESEMBOLSOS FUTUROS DAS CONTINGÊNCIASDESEMBOLSOS FUTUROS DAS CONTINGÊNCIAS
Não é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro dasNão é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro dasNão é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro dasNão é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro das
contingências tributárias e cíveis.contingências tributárias e cíveis.contingências tributárias e cíveis.contingências tributárias e cíveis.
21) PATRIMÔNIO SOCIAL E RESERVAS21) PATRIMÔNIO SOCIAL E RESERVAS21) PATRIMÔNIO SOCIAL E RESERVAS21) PATRIMÔNIO SOCIAL E RESERVAS
21.1) PATRIMÔNIO SOCIAL21.1) PATRIMÔNIO SOCIAL21.1) PATRIMÔNIO SOCIAL21.1) PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social está dividido em 31 (trinta e uma) “cotas de contribuição social”.O Patrimônio Social está dividido em 31 (trinta e uma) “cotas de contribuição social”.O Patrimônio Social está dividido em 31 (trinta e uma) “cotas de contribuição social”.O Patrimônio Social está dividido em 31 (trinta e uma) “cotas de contribuição social”.
Abaixo demonstramos a composição do patrimônio social na data do balanço:Abaixo demonstramos a composição do patrimônio social na data do balanço:Abaixo demonstramos a composição do patrimônio social na data do balanço:Abaixo demonstramos a composição do patrimônio social na data do balanço:
Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16Contas Em 31/12/17 Em 31/12/16
Patrimônio Social 5,32 5,32Patrimônio Social 5,32 5,32Patrimônio Social 5,32 5,32Patrimônio Social 5,32 5,32

21.2) RESERVAS21.2) RESERVAS21.2) RESERVAS21.2) RESERVAS
As reservas regulamentadas por lei estão assim compostas na data do balanço:As reservas regulamentadas por lei estão assim compostas na data do balanço:As reservas regulamentadas por lei estão assim compostas na data do balanço:As reservas regulamentadas por lei estão assim compostas na data do balanço:
CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016CONTAS 2017 2016
Reservas de Capital 16.496.023,61 16.496.023,61Reservas de Capital 16.496.023,61 16.496.023,61Reservas de Capital 16.496.023,61 16.496.023,61Reservas de Capital 16.496.023,61 16.496.023,61
Reserva de Reavaliação 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 3.641.596,49 5.046.663,17Reserva de Reavaliação 3.641.596,49 5.046.663,17
Totais 20.137.620,10 21.542.686,78Totais 20.137.620,10 21.542.686,78Totais 20.137.620,10 21.542.686,78Totais 20.137.620,10 21.542.686,78

a) Realização Reservas Reavaliaçãoa) Realização Reservas Reavaliaçãoa) Realização Reservas Reavaliaçãoa) Realização Reservas Reavaliação
CONTA 2017 2016CONTA 2017 2016CONTA 2017 2016CONTA 2017 2016
Realização Reservas Reavaliação 1.405.066,68 1.405.066,68Realização Reservas Reavaliação 1.405.066,68 1.405.066,68Realização Reservas Reavaliação 1.405.066,68 1.405.066,68Realização Reservas Reavaliação 1.405.066,68 1.405.066,68

22) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL22) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL22) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL22) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais,A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais,A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais,A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de benefícios fiscais,
cujas isenções obtidas estão consideradas, consoantes disposições emanadas do Conselhocujas isenções obtidas estão consideradas, consoantes disposições emanadas do Conselhocujas isenções obtidas estão consideradas, consoantes disposições emanadas do Conselhocujas isenções obtidas estão consideradas, consoantes disposições emanadas do Conselho
Nacional de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional deNacional de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional deNacional de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional deNacional de Assistência Social, conjugadas com Ordens de Serviço do Instituto Nacional de
Seguro Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, comoSeguro Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, comoSeguro Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, comoSeguro Social – INSS, Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC nº 877, como
seguem:seguem:seguem:seguem:
PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016PROVISÕES 2017 2016
Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 -Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 -Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 -Imposto de Renda/Contribuição Social 3.353.020,59 -

23) INSTRUMENTOS FINANCEIROS23) INSTRUMENTOS FINANCEIROS23) INSTRUMENTOS FINANCEIROS23) INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Avaliação de Instrumentos Financeirosa) Avaliação de Instrumentos Financeirosa) Avaliação de Instrumentos Financeirosa) Avaliação de Instrumentos Financeiros
A administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo eA administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo eA administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo eA administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e
o passivo e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos Operações com Pla-o passivo e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos Operações com Pla-o passivo e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos Operações com Pla-o passivo e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos Operações com Pla-
nos de Assistência à Saúde e Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora e osnos de Assistência à Saúde e Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora e osnos de Assistência à Saúde e Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora e osnos de Assistência à Saúde e Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora e os
Passivos Circulantes, principalmente Provisão de Eventos a Liquidar, Débitos de OperaçõesPassivos Circulantes, principalmente Provisão de Eventos a Liquidar, Débitos de OperaçõesPassivos Circulantes, principalmente Provisão de Eventos a Liquidar, Débitos de OperaçõesPassivos Circulantes, principalmente Provisão de Eventos a Liquidar, Débitos de Operações
de Assistência a Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização ede Assistência a Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização ede Assistência a Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização ede Assistência a Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e
valores estão demonstrados nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento devalores estão demonstrados nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento devalores estão demonstrados nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento devalores estão demonstrados nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento de
parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima à do balanço.parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima à do balanço.parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima à do balanço.parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima à do balanço.
Em 31 de dezembro de 2017, a Operadora não possuía nenhum tipo de instrumento finan-Em 31 de dezembro de 2017, a Operadora não possuía nenhum tipo de instrumento finan-Em 31 de dezembro de 2017, a Operadora não possuía nenhum tipo de instrumento finan-Em 31 de dezembro de 2017, a Operadora não possuía nenhum tipo de instrumento finan-
ceiro derivativo.ceiro derivativo.ceiro derivativo.ceiro derivativo.
b) Fatores de riscob) Fatores de riscob) Fatores de riscob) Fatores de risco
A Operadora apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentosA Operadora apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentosA Operadora apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentosA Operadora apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros:financeiros:financeiros:financeiros:
b1) Risco de crédito;b1) Risco de crédito;b1) Risco de crédito;b1) Risco de crédito;
Advém da possibilidade de a Operadora não receber os valores decorrentes de operaçõesAdvém da possibilidade de a Operadora não receber os valores decorrentes de operaçõesAdvém da possibilidade de a Operadora não receber os valores decorrentes de operaçõesAdvém da possibilidade de a Operadora não receber os valores decorrentes de operações
de vendas ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por operações de in-de vendas ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por operações de in-de vendas ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por operações de in-de vendas ou de créditos detidos em instituições financeiras geradas por operações de in-
vestimento financeiro.vestimento financeiro.vestimento financeiro.vestimento financeiro.
Para atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanentePara atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanentePara atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanentePara atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanente
do saldo devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de inadimplência.do saldo devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de inadimplência.do saldo devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de inadimplência.do saldo devedor de suas contrapartes e análise periódica dos índices de inadimplência.
Com relação às aplicações financeiras, a Operadora dá preferência a realizar aplicações emCom relação às aplicações financeiras, a Operadora dá preferência a realizar aplicações emCom relação às aplicações financeiras, a Operadora dá preferência a realizar aplicações emCom relação às aplicações financeiras, a Operadora dá preferência a realizar aplicações em
instituições renomadas e com baixo risco de crédito.instituições renomadas e com baixo risco de crédito.instituições renomadas e com baixo risco de crédito.instituições renomadas e com baixo risco de crédito.
b2) Risco de liquidez;b2) Risco de liquidez;b2) Risco de liquidez;b2) Risco de liquidez;
Risco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientesRisco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientesRisco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientesRisco de Liquidez é a possibilidade da não existência de recursos financeiros suficientes
para que a Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pa-para que a Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pa-para que a Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pa-para que a Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pa-
gamentos e recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação de seus direitosgamentos e recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação de seus direitosgamentos e recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação de seus direitosgamentos e recebimentos, considerando os diferentes prazos de liquidação de seus direitos
e obrigações.e obrigações.e obrigações.e obrigações.
Para atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanen-Para atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanen-Para atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanen-Para atenuar esse risco, a Operadora adota como prática de acompanhamento permanen-
te o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e pagamentos dete o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e pagamentos dete o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e pagamentos dete o fluxo de caixa avaliando a adequação de prazos de recebimentos e pagamentos de
operações relativas a plano de saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos deoperações relativas a plano de saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos deoperações relativas a plano de saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos deoperações relativas a plano de saúde, que normalmente são caracterizadas por prazos de
recebimentos e pagamentos consideravelmente pequenos.recebimentos e pagamentos consideravelmente pequenos.recebimentos e pagamentos consideravelmente pequenos.recebimentos e pagamentos consideravelmente pequenos.
b3) Risco de taxa de juros;b3) Risco de taxa de juros;b3) Risco de taxa de juros;b3) Risco de taxa de juros;
O risco de taxa de juros advém da possibilidade da Operadora estar sujeita a alterações nasO risco de taxa de juros advém da possibilidade da Operadora estar sujeita a alterações nasO risco de taxa de juros advém da possibilidade da Operadora estar sujeita a alterações nasO risco de taxa de juros advém da possibilidade da Operadora estar sujeita a alterações nas
taxas de juros que possam trazer impactos os seus ativos captados (aplicados) no merca-taxas de juros que possam trazer impactos os seus ativos captados (aplicados) no merca-taxas de juros que possam trazer impactos os seus ativos captados (aplicados) no merca-taxas de juros que possam trazer impactos os seus ativos captados (aplicados) no merca-
do.do.do.do.
Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a OperadoraPara minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a OperadoraPara minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a OperadoraPara minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a Operadora
adota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa (CDB, Fundos deadota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa (CDB, Fundos deadota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa (CDB, Fundos deadota a política de aplicações conservadoras em títulos de renda fixa (CDB, Fundos de
investimento e RDC), aplicados em diversas instituições financeiras.investimento e RDC), aplicados em diversas instituições financeiras.investimento e RDC), aplicados em diversas instituições financeiras.investimento e RDC), aplicados em diversas instituições financeiras.

b4) Risco operacional;b4) Risco operacional;b4) Risco operacional;b4) Risco operacional;
É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associa-É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associa-É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associa-É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associa-
das a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Operadora e de fatores externos,das a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Operadora e de fatores externos,das a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Operadora e de fatores externos,das a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Operadora e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legaisexceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legaisexceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legaisexceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais
e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos ope-e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos ope-e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos ope-e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos ope-
racionais surgem de todas as operações da Operadora.racionais surgem de todas as operações da Operadora.racionais surgem de todas as operações da Operadora.racionais surgem de todas as operações da Operadora.
O objetivo da Operadora é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuí-O objetivo da Operadora é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuí-O objetivo da Operadora é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuí-O objetivo da Operadora é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuí-
zos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para evitar procedimen-zos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para evitar procedimen-zos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para evitar procedimen-zos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos para evitar procedimen-
tos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.tos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.tos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.tos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tra-A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tra-A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tra-A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tra-
tar riscos operacionais é atribuída à alta Administração.tar riscos operacionais é atribuída à alta Administração.tar riscos operacionais é atribuída à alta Administração.tar riscos operacionais é atribuída à alta Administração.
A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Operadora para aA responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Operadora para aA responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Operadora para aA responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da Operadora para a
administração de riscos operacionais nas seguintes áreas:administração de riscos operacionais nas seguintes áreas:administração de riscos operacionais nas seguintes áreas:administração de riscos operacionais nas seguintes áreas:
• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente• exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente
de operações;de operações;de operações;de operações;
• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;• exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;
• cumprimento de exigências regulatórias e legais;• cumprimento de exigências regulatórias e legais;• cumprimento de exigências regulatórias e legais;• cumprimento de exigências regulatórias e legais;
• documentação de controle e procedimentos;• documentação de controle e procedimentos;• documentação de controle e procedimentos;• documentação de controle e procedimentos;
• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação e• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação e• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação e• exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação e
controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;
• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas;• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas;• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas;• exigências de reportar perdas e as ações corretivas propostas;
• desenvolvimento de planos de contingências;• desenvolvimento de planos de contingências;• desenvolvimento de planos de contingências;• desenvolvimento de planos de contingências;
• treinamento e desenvolvimento profissional;• treinamento e desenvolvimento profissional;• treinamento e desenvolvimento profissional;• treinamento e desenvolvimento profissional;
• padrões éticos e comerciais.• padrões éticos e comerciais.• padrões éticos e comerciais.• padrões éticos e comerciais.
b5) Risco da gestão da carteira de investimentos.b5) Risco da gestão da carteira de investimentos.b5) Risco da gestão da carteira de investimentos.b5) Risco da gestão da carteira de investimentos.
A Operadora limita sua exposição a riscos de gestão da carteira de investimento ao investirA Operadora limita sua exposição a riscos de gestão da carteira de investimento ao investirA Operadora limita sua exposição a riscos de gestão da carteira de investimento ao investirA Operadora limita sua exposição a riscos de gestão da carteira de investimento ao investir
apenas em títulos de renda fixa privados em diversas instituições financeiras como forma deapenas em títulos de renda fixa privados em diversas instituições financeiras como forma deapenas em títulos de renda fixa privados em diversas instituições financeiras como forma deapenas em títulos de renda fixa privados em diversas instituições financeiras como forma de
diluir os riscos. A Administração monitora ativamente as aplicações e os rendimentos e nãodiluir os riscos. A Administração monitora ativamente as aplicações e os rendimentos e nãodiluir os riscos. A Administração monitora ativamente as aplicações e os rendimentos e nãodiluir os riscos. A Administração monitora ativamente as aplicações e os rendimentos e não
espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações.espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações.espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações.espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações.
24) COBERTURA DE SEGUROS24) COBERTURA DE SEGUROS24) COBERTURA DE SEGUROS24) COBERTURA DE SEGUROS
A Associação adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentraçãoA Associação adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentraçãoA Associação adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentraçãoA Associação adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração
de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Admi-de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Admi-de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Admi-de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Admi-
nistração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seusnistração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seusnistração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seusnistração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus
consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de2017, éconsultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de2017, éconsultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de2017, éconsultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de2017, é
assim demonstrada:assim demonstrada:assim demonstrada:assim demonstrada:

Itens Tipo de cobertura Valor seguradoItens Tipo de cobertura Valor seguradoItens Tipo de cobertura Valor seguradoItens Tipo de cobertura Valor segurado

Hospitalar – Predial – Souza NavesHospitalar – Predial – Souza NavesHospitalar – Predial – Souza NavesHospitalar – Predial – Souza Naves
Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,
perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,

impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.
1.720.000,001.720.000,001.720.000,001.720.000,00

Hospital Evangélico – PredialHospital Evangélico – PredialHospital Evangélico – PredialHospital Evangélico – Predial
Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,
perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,

impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.
69.890.000,0069.890.000,0069.890.000,0069.890.000,00

Hospitalares – Predial – BandeirantesHospitalares – Predial – BandeirantesHospitalares – Predial – BandeirantesHospitalares – Predial – Bandeirantes
Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,
perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,

impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.
1.420.000,001.420.000,001.420.000,001.420.000,00

Unidade Faria Lima – PredialUnidade Faria Lima – PredialUnidade Faria Lima – PredialUnidade Faria Lima – Predial
Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,
perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,

impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.
3.856.000,003.856.000,003.856.000,003.856.000,00

Cemitério Parque das Oliveiras – PredialCemitério Parque das Oliveiras – PredialCemitério Parque das Oliveiras – PredialCemitério Parque das Oliveiras – Predial
Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,Incêndio, raio, expl. Fumaça, q. Aéreo, elétricos, eletrônicos,
perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,perda, vidros e anúncios, roubo, furto, vendaval, ciclone,

impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.impacto de veículos, tumultos e greve.
923.000,00923.000,00923.000,00923.000,00

VeVeVeVeículosículosículosículos Roubo, furto, danos materiais, danos corporais e danosRoubo, furto, danos materiais, danos corporais e danosRoubo, furto, danos materiais, danos corporais e danosRoubo, furto, danos materiais, danos corporais e danos
morais. Cobertura 1morais. Cobertura 1morais. Cobertura 1morais. Cobertura 110%10%10%10% TaTaTaTabela Fipe.bela Fipe.bela Fipe.bela Fipe. 2.690.000,002.690.000,002.690.000,002.690.000,00

25) DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA25) DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA25) DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA25) DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
A seguir demonstramos em quadro abaixo a reconciliação do resultado líquido da DFC nosA seguir demonstramos em quadro abaixo a reconciliação do resultado líquido da DFC nosA seguir demonstramos em quadro abaixo a reconciliação do resultado líquido da DFC nosA seguir demonstramos em quadro abaixo a reconciliação do resultado líquido da DFC nos
termos da NBC TG 03 aprovada pela resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabili-termos da NBC TG 03 aprovada pela resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabili-termos da NBC TG 03 aprovada pela resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabili-termos da NBC TG 03 aprovada pela resolução 1.296/10 do Conselho Federal de Contabili-
dade, e RN 418/16 da ANS.dade, e RN 418/16 da ANS.dade, e RN 418/16 da ANS.dade, e RN 418/16 da ANS.

26) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS26) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS26) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS26) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
A) Refeitório Interno: é disponibilizada a opção de almoçar na empresa para todos os funcio-A) Refeitório Interno: é disponibilizada a opção de almoçar na empresa para todos os funcio-A) Refeitório Interno: é disponibilizada a opção de almoçar na empresa para todos os funcio-A) Refeitório Interno: é disponibilizada a opção de almoçar na empresa para todos os funcio-
nários que fazem mais de 7h por dia ou para os que cursam faculdade e fazem 6h por dia.nários que fazem mais de 7h por dia ou para os que cursam faculdade e fazem 6h por dia.nários que fazem mais de 7h por dia ou para os que cursam faculdade e fazem 6h por dia.nários que fazem mais de 7h por dia ou para os que cursam faculdade e fazem 6h por dia.
Valor: 5% do salário base com teto máximo de 60 reais.Valor: 5% do salário base com teto máximo de 60 reais.Valor: 5% do salário base com teto máximo de 60 reais.Valor: 5% do salário base com teto máximo de 60 reais.
B) Pano de saúde: É oferecido para funcionários e dependentes diretos. A empresa subsidiaB) Pano de saúde: É oferecido para funcionários e dependentes diretos. A empresa subsidiaB) Pano de saúde: É oferecido para funcionários e dependentes diretos. A empresa subsidiaB) Pano de saúde: É oferecido para funcionários e dependentes diretos. A empresa subsidia
uma parte da mensalidade conforme nível salarial e desconto de 0,5% para cada ano deuma parte da mensalidade conforme nível salarial e desconto de 0,5% para cada ano deuma parte da mensalidade conforme nível salarial e desconto de 0,5% para cada ano deuma parte da mensalidade conforme nível salarial e desconto de 0,5% para cada ano de
tempo de casa:tempo de casa:tempo de casa:tempo de casa:
FAIXA SALARIAL DESCONTOFAIXA SALARIAL DESCONTOFAIXA SALARIAL DESCONTOFAIXA SALARIAL DESCONTO
Até 1.012,03 85,00%Até 1.012,03 85,00%Até 1.012,03 85,00%Até 1.012,03 85,00%
De 1.012,04 a 1.204,49 80,00%De 1.012,04 a 1.204,49 80,00%De 1.012,04 a 1.204,49 80,00%De 1.012,04 a 1.204,49 80,00%
De 1.204,50 a 1.656,68 65,00%De 1.204,50 a 1.656,68 65,00%De 1.204,50 a 1.656,68 65,00%De 1.204,50 a 1.656,68 65,00%
De 1.656,69 a 3.039,83 30,00%De 1.656,69 a 3.039,83 30,00%De 1.656,69 a 3.039,83 30,00%De 1.656,69 a 3.039,83 30,00%
De 3.039,84 a 4.517,88 20,00%De 3.039,84 a 4.517,88 20,00%De 3.039,84 a 4.517,88 20,00%De 3.039,84 a 4.517,88 20,00%
Acima 4.517,89 10,00%Acima 4.517,89 10,00%Acima 4.517,89 10,00%Acima 4.517,89 10,00%

C)C)C)C) Seguro de vida em grupo: Oferecido para todos os colaboradores, benefício via sindicatoSeguro de vida em grupo: Oferecido para todos os colaboradores, benefício via sindicatoSeguro de vida em grupo: Oferecido para todos os colaboradores, benefício via sindicatoSeguro de vida em grupo: Oferecido para todos os colaboradores, benefício via sindicato
D)D)D)D) Plano Odontológico: Oferecido para todos os funcionários e seus dependentes, benefícioPlano Odontológico: Oferecido para todos os funcionários e seus dependentes, benefícioPlano Odontológico: Oferecido para todos os funcionários e seus dependentes, benefícioPlano Odontológico: Oferecido para todos os funcionários e seus dependentes, benefício
via sindicato.via sindicato.via sindicato.via sindicato.
Obs. É descontado de todos os funcionários R$ 38,00 por mês, esse valor é repassado aoObs. É descontado de todos os funcionários R$ 38,00 por mês, esse valor é repassado aoObs. É descontado de todos os funcionários R$ 38,00 por mês, esse valor é repassado aoObs. É descontado de todos os funcionários R$ 38,00 por mês, esse valor é repassado ao
sindicato (R$ 16,00 plano odontológico e R$ 22,00 cesta de benefícios que inclui seguro desindicato (R$ 16,00 plano odontológico e R$ 22,00 cesta de benefícios que inclui seguro desindicato (R$ 16,00 plano odontológico e R$ 22,00 cesta de benefícios que inclui seguro desindicato (R$ 16,00 plano odontológico e R$ 22,00 cesta de benefícios que inclui seguro de
vida e outros)vida e outros)vida e outros)vida e outros)
E)E)E)E) Auxílio Creche: As empregadas com filhos com idades entre 0 e 7 anos, que frequentamAuxílio Creche: As empregadas com filhos com idades entre 0 e 7 anos, que frequentamAuxílio Creche: As empregadas com filhos com idades entre 0 e 7 anos, que frequentamAuxílio Creche: As empregadas com filhos com idades entre 0 e 7 anos, que frequentam
creche ou escola particular, recebem reembolso mensal de até 20% do valor do salário mí-creche ou escola particular, recebem reembolso mensal de até 20% do valor do salário mí-creche ou escola particular, recebem reembolso mensal de até 20% do valor do salário mí-creche ou escola particular, recebem reembolso mensal de até 20% do valor do salário mí-
nimo.nimo.nimo.nimo.
F)F)F)F) Bolsa de estudo: Ofertada para 24 funcionários bolsa de 50% na pós-graduação do Eins-Bolsa de estudo: Ofertada para 24 funcionários bolsa de 50% na pós-graduação do Eins-Bolsa de estudo: Ofertada para 24 funcionários bolsa de 50% na pós-graduação do Eins-Bolsa de estudo: Ofertada para 24 funcionários bolsa de 50% na pós-graduação do Eins-
tein.tein.tein.tein.
Obs.Obs.Obs.Obs. As demais bolsas são ofertadas nas faculdades parceiras, Unifil e Pitágoras somosAs demais bolsas são ofertadas nas faculdades parceiras, Unifil e Pitágoras somosAs demais bolsas são ofertadas nas faculdades parceiras, Unifil e Pitágoras somosAs demais bolsas são ofertadas nas faculdades parceiras, Unifil e Pitágoras somos
campo de estágio e em troca conseguimos 50% de desconto em pós-graduação, demaiscampo de estágio e em troca conseguimos 50% de desconto em pós-graduação, demaiscampo de estágio e em troca conseguimos 50% de desconto em pós-graduação, demaiscampo de estágio e em troca conseguimos 50% de desconto em pós-graduação, demais
faculdades convênio de 15% a 50%.faculdades convênio de 15% a 50%.faculdades convênio de 15% a 50%.faculdades convênio de 15% a 50%.
G)G)G)G) Ajudo de custo curso/evento externo: De acordo com regras de normativa interna, empre-Ajudo de custo curso/evento externo: De acordo com regras de normativa interna, empre-Ajudo de custo curso/evento externo: De acordo com regras de normativa interna, empre-Ajudo de custo curso/evento externo: De acordo com regras de normativa interna, empre-
sa ajuda nos custos.sa ajuda nos custos.sa ajuda nos custos.sa ajuda nos custos.
H)H)H)H) Vale alimentação individual por funcionário no valor de R$ 225,00.Vale alimentação individual por funcionário no valor de R$ 225,00.Vale alimentação individual por funcionário no valor de R$ 225,00.Vale alimentação individual por funcionário no valor de R$ 225,00.
27) COMPARABILIDADE27) COMPARABILIDADE27) COMPARABILIDADE27) COMPARABILIDADE
Para efeito de comparabilidade entre os saldos contábeis dos anos de 2017 e 2016, emPara efeito de comparabilidade entre os saldos contábeis dos anos de 2017 e 2016, emPara efeito de comparabilidade entre os saldos contábeis dos anos de 2017 e 2016, emPara efeito de comparabilidade entre os saldos contábeis dos anos de 2017 e 2016, em
atendimento a RN 418/16 da ANS, foram reclassificados os valores contabilizados referentesatendimento a RN 418/16 da ANS, foram reclassificados os valores contabilizados referentesatendimento a RN 418/16 da ANS, foram reclassificados os valores contabilizados referentesatendimento a RN 418/16 da ANS, foram reclassificados os valores contabilizados referentes
a nota explicativa número 03, letra “o”, no montante de 4.682.838,03, na coluna das demons-a nota explicativa número 03, letra “o”, no montante de 4.682.838,03, na coluna das demons-a nota explicativa número 03, letra “o”, no montante de 4.682.838,03, na coluna das demons-a nota explicativa número 03, letra “o”, no montante de 4.682.838,03, na coluna das demons-
trações financeiras de 2016.trações financeiras de 2016.trações financeiras de 2016.trações financeiras de 2016.
28) EVENTOS SUBSEQÚENTES28) EVENTOS SUBSEQÚENTES28) EVENTOS SUBSEQÚENTES28) EVENTOS SUBSEQÚENTES
Não eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demons-Não eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demons-Não eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demons-Não eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demons-
trações financeiras até26/01/2018, que pudessem afetar as informações divulgadas, bemtrações financeiras até26/01/2018, que pudessem afetar as informações divulgadas, bemtrações financeiras até26/01/2018, que pudessem afetar as informações divulgadas, bemtrações financeiras até26/01/2018, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem
como a análise econômica e financeira.como a análise econômica e financeira.como a análise econômica e financeira.como a análise econômica e financeira.
29) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS29) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS29) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS29) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela diretoriaAs demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela diretoriaAs demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela diretoriaAs demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela diretoria
da Operadora em 01 de fevereiro de 2018.da Operadora em 01 de fevereiro de 2018.da Operadora em 01 de fevereiro de 2018.da Operadora em 01 de fevereiro de 2018.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Londrina, 31 de dezembro de 2017.Londrina, 31 de dezembro de 2017.Londrina, 31 de dezembro de 2017.Londrina, 31 de dezembro de 2017.

ILEMAR DE SENAILEMAR DE SENAILEMAR DE SENAILEMAR DE SENA
DIRETORDIRETORDIRETORDIRETOR

CPF 684.091.099-72CPF 684.091.099-72CPF 684.091.099-72CPF 684.091.099-72

MARCELO DE OLIVEIRA FIDELISMARCELO DE OLIVEIRA FIDELISMARCELO DE OLIVEIRA FIDELISMARCELO DE OLIVEIRA FIDELIS
CONTADORCONTADORCONTADORCONTADOR

CRC/PR 054.694/O-0CRC/PR 054.694/O-0CRC/PR 054.694/O-0CRC/PR 054.694/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRERELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRERELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRERELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AosAosAosAos
DiretoresDiretoresDiretoresDiretores
AEBEL – Associação Evangélica e Beneficente de LondrinaAEBEL – Associação Evangélica e Beneficente de LondrinaAEBEL – Associação Evangélica e Beneficente de LondrinaAEBEL – Associação Evangélica e Beneficente de Londrina
Londrina – PR.Londrina – PR.Londrina – PR.Londrina – PR.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Examinamos as demonstrações financeiras daExaminamos as demonstrações financeiras daExaminamos as demonstrações financeiras daExaminamos as demonstrações financeiras da AEBEL – Associação Evangélica e BeneficenteAEBEL – Associação Evangélica e BeneficenteAEBEL – Associação Evangélica e BeneficenteAEBEL – Associação Evangélica e Beneficente
de Londrina,de Londrina,de Londrina,de Londrina, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as re-que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as re-que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as re-que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as re-
spectivas Demonstrações de Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimôniospectivas Demonstrações de Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimôniospectivas Demonstrações de Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimôniospectivas Demonstrações de Resultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio
Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira daem todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira daem todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira daem todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AEBEL – AssociaçãoAEBEL – AssociaçãoAEBEL – AssociaçãoAEBEL – Associação
Evangélica e Beneficente de LondrinaEvangélica e Beneficente de LondrinaEvangélica e Beneficente de LondrinaEvangélica e Beneficente de Londrina em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suasem 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suasem 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suasem 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticasoperações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticasoperações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticasoperações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional decontábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional decontábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional decontábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS.Saúde Suplementar – ANS.Saúde Suplementar – ANS.Saúde Suplementar – ANS.

Base para opiniãoBase para opiniãoBase para opiniãoBase para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somosintitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somosintitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somosintitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstosindependentes em relação à Operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstosindependentes em relação à Operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstosindependentes em relação à Operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselhono Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselhono Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselhono Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo comFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo comFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo comFederal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada paraessas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada paraessas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada paraessas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.fundamentar nossa opinião.fundamentar nossa opinião.fundamentar nossa opinião.

ÊnfasesÊnfasesÊnfasesÊnfases
Conforme divulgado na nota explicativa 15 letra “b”, a Operadora apresenta, em 31/12/2017,Conforme divulgado na nota explicativa 15 letra “b”, a Operadora apresenta, em 31/12/2017,Conforme divulgado na nota explicativa 15 letra “b”, a Operadora apresenta, em 31/12/2017,Conforme divulgado na nota explicativa 15 letra “b”, a Operadora apresenta, em 31/12/2017,
patrimônio líquido ajustado nos termos da IN 038/09 e alterações da IN 050/12, no montante depatrimônio líquido ajustado nos termos da IN 038/09 e alterações da IN 050/12, no montante depatrimônio líquido ajustado nos termos da IN 038/09 e alterações da IN 050/12, no montante depatrimônio líquido ajustado nos termos da IN 038/09 e alterações da IN 050/12, no montante de
R$ 2.115.101,41, sendo que a margem de solvência mínima exigida pela ANS para 31/12/2017,R$ 2.115.101,41, sendo que a margem de solvência mínima exigida pela ANS para 31/12/2017,R$ 2.115.101,41, sendo que a margem de solvência mínima exigida pela ANS para 31/12/2017,R$ 2.115.101,41, sendo que a margem de solvência mínima exigida pela ANS para 31/12/2017,
nos termos da RN 209/09 e alterações da RN 313/12, é de R$ 14.301.225,80, apresentando,nos termos da RN 209/09 e alterações da RN 313/12, é de R$ 14.301.225,80, apresentando,nos termos da RN 209/09 e alterações da RN 313/12, é de R$ 14.301.225,80, apresentando,nos termos da RN 209/09 e alterações da RN 313/12, é de R$ 14.301.225,80, apresentando,
desta forma, uma insuficiência no montante de R$12.186.124,39.desta forma, uma insuficiência no montante de R$12.186.124,39.desta forma, uma insuficiência no montante de R$12.186.124,39.desta forma, uma insuficiência no montante de R$12.186.124,39.
Conforme a nota explicativa 15 letra “f”, os ativos garantidores vinculados para cobertura dosConforme a nota explicativa 15 letra “f”, os ativos garantidores vinculados para cobertura dosConforme a nota explicativa 15 letra “f”, os ativos garantidores vinculados para cobertura dosConforme a nota explicativa 15 letra “f”, os ativos garantidores vinculados para cobertura dos
eventos conhecidos há mais de 60 dias e das provisões técnicas da PEONA e Remissão, eeventos conhecidos há mais de 60 dias e das provisões técnicas da PEONA e Remissão, eeventos conhecidos há mais de 60 dias e das provisões técnicas da PEONA e Remissão, eeventos conhecidos há mais de 60 dias e das provisões técnicas da PEONA e Remissão, e
demais eventos conhecidos até 60 dias, através de aplicações financeiras vinculadas, apresentademais eventos conhecidos até 60 dias, através de aplicações financeiras vinculadas, apresentademais eventos conhecidos até 60 dias, através de aplicações financeiras vinculadas, apresentademais eventos conhecidos até 60 dias, através de aplicações financeiras vinculadas, apresenta
insuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017, no montante deinsuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017, no montante deinsuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017, no montante deinsuficiência de ativos garantidores em 31/12/2017, no montante de
R$9.754.082,49. Entretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário de-R$9.754.082,49. Entretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário de-R$9.754.082,49. Entretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário de-R$9.754.082,49. Entretanto, a instituição possui ordem judicial assinada, onde o Judiciário de-
termina, a pedido da própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos determina, a pedido da própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos determina, a pedido da própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos determina, a pedido da própria instituição, abertura de conta aplicação, para fins específicos de
vinculação para garantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própriavinculação para garantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própriavinculação para garantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própriavinculação para garantia financeira das provisões técnicas da ANS, com notificação para própria
ANS, cujo montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda comANS, cujo montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda comANS, cujo montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda comANS, cujo montante atualizado em 31/12/2017 é de R$5.763.313,57, permanecendo ainda com
insuficiência de R$ 3.990.768,92.insuficiência de R$ 3.990.768,92.insuficiência de R$ 3.990.768,92.insuficiência de R$ 3.990.768,92.
Os assuntos enfatizados acima não modificam nossa opinião sem ressalva manifestada noOs assuntos enfatizados acima não modificam nossa opinião sem ressalva manifestada noOs assuntos enfatizados acima não modificam nossa opinião sem ressalva manifestada noOs assuntos enfatizados acima não modificam nossa opinião sem ressalva manifestada no
parágrafo anterior.parágrafo anterior.parágrafo anterior.parágrafo anterior.

Continuidade operacionalContinuidade operacionalContinuidade operacionalContinuidade operacional
A dificuldade financeira da Operadora vem representando uma preocupação com relação a suaA dificuldade financeira da Operadora vem representando uma preocupação com relação a suaA dificuldade financeira da Operadora vem representando uma preocupação com relação a suaA dificuldade financeira da Operadora vem representando uma preocupação com relação a sua
capacidade de dar continuidade nas suas atividades operacionais. Com a aprovação da inclusãocapacidade de dar continuidade nas suas atividades operacionais. Com a aprovação da inclusãocapacidade de dar continuidade nas suas atividades operacionais. Com a aprovação da inclusãocapacidade de dar continuidade nas suas atividades operacionais. Com a aprovação da inclusão
da Operadora no PROSUS e a melhora nos resultados acumulados neste exercício, o quadroda Operadora no PROSUS e a melhora nos resultados acumulados neste exercício, o quadroda Operadora no PROSUS e a melhora nos resultados acumulados neste exercício, o quadroda Operadora no PROSUS e a melhora nos resultados acumulados neste exercício, o quadro
geral se modifica, criando uma condição diferenciada para saneamento das dívidas passadas,geral se modifica, criando uma condição diferenciada para saneamento das dívidas passadas,geral se modifica, criando uma condição diferenciada para saneamento das dívidas passadas,geral se modifica, criando uma condição diferenciada para saneamento das dívidas passadas,
mas isoladamente não amplia significativamente sua capacidade de permanecer operando nor-mas isoladamente não amplia significativamente sua capacidade de permanecer operando nor-mas isoladamente não amplia significativamente sua capacidade de permanecer operando nor-mas isoladamente não amplia significativamente sua capacidade de permanecer operando nor-
malmente, pois ainda apresenta patrimônio líquido negativo, o que vai depender do resultadomalmente, pois ainda apresenta patrimônio líquido negativo, o que vai depender do resultadomalmente, pois ainda apresenta patrimônio líquido negativo, o que vai depender do resultadomalmente, pois ainda apresenta patrimônio líquido negativo, o que vai depender do resultado
das ações que vem sendo implementadas pela administração. Contudo, existe um elementodas ações que vem sendo implementadas pela administração. Contudo, existe um elementodas ações que vem sendo implementadas pela administração. Contudo, existe um elementodas ações que vem sendo implementadas pela administração. Contudo, existe um elemento
significativo que interfere na avaliação da capacidade de continuar operando normalmente quesignificativo que interfere na avaliação da capacidade de continuar operando normalmente quesignificativo que interfere na avaliação da capacidade de continuar operando normalmente quesignificativo que interfere na avaliação da capacidade de continuar operando normalmente que
são as receitas dos serviços prestados ao Sistema único de Saúde – SUS, sobre as quais asão as receitas dos serviços prestados ao Sistema único de Saúde – SUS, sobre as quais asão as receitas dos serviços prestados ao Sistema único de Saúde – SUS, sobre as quais asão as receitas dos serviços prestados ao Sistema único de Saúde – SUS, sobre as quais a
administração não possui poder de influência. Nossa opinião não está ressalvada em relaçãoadministração não possui poder de influência. Nossa opinião não está ressalvada em relaçãoadministração não possui poder de influência. Nossa opinião não está ressalvada em relaçãoadministração não possui poder de influência. Nossa opinião não está ressalvada em relação
a esse assunto.a esse assunto.a esse assunto.a esse assunto.

Outros AssuntosOutros AssuntosOutros AssuntosOutros Assuntos
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de compara-As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de compara-As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de compara-As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de compara-
bilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as mesmas foi emitido em 10 debilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as mesmas foi emitido em 10 debilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as mesmas foi emitido em 10 debilidade, foram por nós auditadas e o relatório de opinião sobre as mesmas foi emitido em 10 de
fevereiro de 2017, sem ressalvas.fevereiro de 2017, sem ressalvas.fevereiro de 2017, sem ressalvas.fevereiro de 2017, sem ressalvas.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-
tortortortor
A administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendemA administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendemA administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendemA administração da Operadora é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração.o Relatório da Administração.o Relatório da Administração.o Relatório da Administração.

2017 2016
Resultado Líquido 9.932.413,51 (6.791.970,51)

Ajustes ao Resultado 2.073.052,76 2.981.317,51

# (+) Depreciações 3.182.743,34 3.070.442,98
# (+) Amortizações 144.450,00 139.838,58
# (+) Despesas Patrimoniais 56.453,62 -
# (+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos 3.520.048,77 4.174.661,72
# (-) Receitas Patrimoniais (4.369.207,79) (4.070.790,98)
# (-) Receitas de Juros Capital Próprio (461.435,18) (332.834,79)

(=) Resultado Ajustado 12.005.466,27 (3.810.653,00)

Variação nas contas do Ativo e Passivo (10.732.214,17) 3.135.773,92

## (-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (1.627.866,97) (3.532.494,68)
## (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde 6.861.437,57 (2.862.931,73)
## (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos (6.034.139,53) 1.249.406,02
## (-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 1.231.148,15 (512.458,27)
## (-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 323,14 23.777,88
## (-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (1.024.211,44) (1.434.189,82)
## (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit. Saúde (5.839.541,54) 705.706,66
## (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist. Saúde (414.564,42) 50.985,25
## (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos (1.929.555,50) 3.207.107,02
## (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.638,44 (619.713,73)
## (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (977.782,86) 3.533.765,86
## (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde (44.961,08) 109.846,21
## (+) Aumento (-) Redução das Provisões 3.718.833,68 1.468.561,57
## (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 218.606,40 (91.862.320,83)
## (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos (189.740,18) (221.619,33)
Ajuste variações contas operacionais relativo ao ajuste de períodos anteriores (4.682.838,03) 93.832.345,84

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.273.252,10 (674.879,08)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
ATIVADADES OPERACIONAIS
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração eNossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração eNossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração eNossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de lerEm conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de lerEm conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de lerEm conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoriainconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoriainconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoriainconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho real-ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho real-ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho real-ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho real-
izado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridosizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridosizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridosizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato.a comunicar esse fato.a comunicar esse fato.a comunicar esse fato.
Na análise do relatório da administração que nos foi apresentado pela diretoria, não identificamosNa análise do relatório da administração que nos foi apresentado pela diretoria, não identificamosNa análise do relatório da administração que nos foi apresentado pela diretoria, não identificamosNa análise do relatório da administração que nos foi apresentado pela diretoria, não identificamos
qualquer inconsistência relevante nas demais informações divulgadas em relação as demonstraçõesqualquer inconsistência relevante nas demais informações divulgadas em relação as demonstraçõesqualquer inconsistência relevante nas demais informações divulgadas em relação as demonstraçõesqualquer inconsistência relevante nas demais informações divulgadas em relação as demonstrações
financeiras ou com o conhecimento obtido na auditoria.financeiras ou com o conhecimento obtido na auditoria.financeiras ou com o conhecimento obtido na auditoria.financeiras ou com o conhecimento obtido na auditoria.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeirasResponsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeirasResponsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeirasResponsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstraçõesA administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstraçõesA administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstraçõesA administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidadesfinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidadesfinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidadesfinanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internossupervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internossupervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internossupervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeirasque ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeirasque ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeirasque ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliaçãoNa elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliaçãoNa elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliaçãoNa elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntosda capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntosda capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntosda capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboraçãorelacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboraçãorelacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboraçãorelacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora oudas demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora oudas demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora oudas demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Operadora ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramentocessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramentocessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramentocessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.das operações.das operações.das operações.
Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pelaOs responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pelaOs responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pelaOs responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeirasResponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeirasResponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeirasResponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadasNossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadasNossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadasNossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ouem conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ouem conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ouem conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nívelerro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nívelerro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nívelerro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normasde segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normasde segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normasde segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantesbrasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantesbrasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantesbrasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradasexistentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradasexistentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradasexistentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de umarelevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de umarelevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de umarelevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidasperspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidasperspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidasperspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.demonstrações financeiras.demonstrações financeiras.demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais deComo parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais deComo parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais deComo parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo daauditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo daauditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo daauditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:auditoria. Além disso:auditoria. Além disso:auditoria. Além disso:

•••• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentosindependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentosindependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentosindependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriadade auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriadade auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriadade auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevantee suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevantee suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevantee suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver oresultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver oresultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver oresultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsasato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsasato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsasato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.intencionais.intencionais.intencionais.

•••• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmosObtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmosObtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmosObtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo deprocedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo deprocedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo deprocedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.

•••• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativasAvaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativasAvaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativasAvaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•••• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidadeConcluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidadeConcluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidadeConcluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante emoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante emoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante emoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidaderelação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidaderelação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidaderelação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade

de continuidade operacional da Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,de continuidade operacional da Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,de continuidade operacional da Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,de continuidade operacional da Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nasdevemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nasdevemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nasdevemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foremdemonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foremdemonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foremdemonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas atéinadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas atéinadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas atéinadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a nãoa data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a nãoa data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a nãoa data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a não
mais se manter em continuidade operacional.mais se manter em continuidade operacional.mais se manter em continuidade operacional.mais se manter em continuidade operacional.

•••• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentesinclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentesinclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentesinclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, doComunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, doComunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, doComunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusivealcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusivealcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusivealcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossosas eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossosas eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossosas eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.trabalhos.trabalhos.trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com asFornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com asFornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com asFornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamosexigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamosexigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamosexigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossatodos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossatodos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossatodos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Porto Alegre/RS, 26 de janeiro de 2018.Porto Alegre/RS, 26 de janeiro de 2018.Porto Alegre/RS, 26 de janeiro de 2018.Porto Alegre/RS, 26 de janeiro de 2018.

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S.
CRC/RS 3.025/O-0 S-PRCRC/RS 3.025/O-0 S-PRCRC/RS 3.025/O-0 S-PRCRC/RS 3.025/O-0 S-PR

CATIUSCIA DA ROSA PIVETTA - AuditoraCATIUSCIA DA ROSA PIVETTA - AuditoraCATIUSCIA DA ROSA PIVETTA - AuditoraCATIUSCIA DA ROSA PIVETTA - Auditora
Contadora CRC/RS 074208/O-2 S-PRContadora CRC/RS 074208/O-2 S-PRContadora CRC/RS 074208/O-2 S-PRContadora CRC/RS 074208/O-2 S-PR

JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVESJOSÉ ADAIR PLATEN OURIVESJOSÉ ADAIR PLATEN OURIVESJOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES
Sócio Responsável TécnicoSócio Responsável TécnicoSócio Responsável TécnicoSócio Responsável Técnico

Contador CRC/RS 039.195/O-0 S-PRContador CRC/RS 039.195/O-0 S-PRContador CRC/RS 039.195/O-0 S-PRContador CRC/RS 039.195/O-0 S-PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DESÚMULA DE RECEBIMENTO DESÚMULA DE RECEBIMENTO DESÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃO

CANEVARI E BARRETO LTDA., CNPJCANEVARI E BARRETO LTDA., CNPJCANEVARI E BARRETO LTDA., CNPJCANEVARI E BARRETO LTDA., CNPJ
22.340.494/0001/96, torna público que recebeu do IAP,22.340.494/0001/96, torna público que recebeu do IAP,22.340.494/0001/96, torna público que recebeu do IAP,22.340.494/0001/96, torna público que recebeu do IAP,
Licença de Instalação, com validade 19/08/2018, paraLicença de Instalação, com validade 19/08/2018, paraLicença de Instalação, com validade 19/08/2018, paraLicença de Instalação, com validade 19/08/2018, para
implantação de Loteamento Residencial no Lote C-14implantação de Loteamento Residencial no Lote C-14implantação de Loteamento Residencial no Lote C-14implantação de Loteamento Residencial no Lote C-14
da Gleba Gavião ou Porteira, Município de Nova Amé-da Gleba Gavião ou Porteira, Município de Nova Amé-da Gleba Gavião ou Porteira, Município de Nova Amé-da Gleba Gavião ou Porteira, Município de Nova Amé-
rica da Colina-Pr.rica da Colina-Pr.rica da Colina-Pr.rica da Colina-Pr.

PREFEITURAMUNICIPIOPREFEITURAMUNICIPIOPREFEITURAMUNICIPIOPREFEITURAMUNICIPIO
CORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PR

ERRATADE PUBLICAÇÃO VEICULADANOERRATADE PUBLICAÇÃO VEICULADANOERRATADE PUBLICAÇÃO VEICULADANOERRATADE PUBLICAÇÃO VEICULADANO
DIA 28/03/2018, NA FOLHADE LONDRINA –DIA 28/03/2018, NA FOLHADE LONDRINA –DIA 28/03/2018, NA FOLHADE LONDRINA –DIA 28/03/2018, NA FOLHADE LONDRINA –

CLASSIFICADOS FOLHAPÁG. 7: REFERENTEAOCLASSIFICADOS FOLHAPÁG. 7: REFERENTEAOCLASSIFICADOS FOLHAPÁG. 7: REFERENTEAOCLASSIFICADOS FOLHAPÁG. 7: REFERENTEAO
AVISO DE EDITALDACHAMADAAVISO DE EDITALDACHAMADAAVISO DE EDITALDACHAMADAAVISO DE EDITALDACHAMADA

PÚBLICAN° 003/2018PÚBLICAN° 003/2018PÚBLICAN° 003/2018PÚBLICAN° 003/2018

Onde se lê:Onde se lê:Onde se lê:Onde se lê:
PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:Até as 09h30m do dia 12/04/18.Até as 09h30m do dia 12/04/18.Até as 09h30m do dia 12/04/18.Até as 09h30m do dia 12/04/18.

Leia-se:Leia-se:Leia-se:Leia-se:
PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:PRAZO DE INSCRIÇÃO:Até as 09h30m do dia 13/04/18.Até as 09h30m do dia 13/04/18.Até as 09h30m do dia 13/04/18.Até as 09h30m do dia 13/04/18.

Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.

Jéssica Yairo Cantieri BarbosaJéssica Yairo Cantieri BarbosaJéssica Yairo Cantieri BarbosaJéssica Yairo Cantieri Barbosa
Presidente Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente Comissão Permanente de Licitação

Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
Assembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral Ordinária

O Instituto de Câncer de Londrina, neste ato representado pelo Presidente da Diretoria Executiva, Sr. FranciscoO Instituto de Câncer de Londrina, neste ato representado pelo Presidente da Diretoria Executiva, Sr. FranciscoO Instituto de Câncer de Londrina, neste ato representado pelo Presidente da Diretoria Executiva, Sr. FranciscoO Instituto de Câncer de Londrina, neste ato representado pelo Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Francisco
Ontivero, convoca para aOntivero, convoca para aOntivero, convoca para aOntivero, convoca para a Assembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral OrdináriaAssembleia Geral Ordinária em reunião conjunta com oem reunião conjunta com oem reunião conjunta com oem reunião conjunta com o Conselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho DeliberativoConselho Deliberativo, que, que, que, que
se realizará no diase realizará no diase realizará no diase realizará no dia 16/04/2018,16/04/2018,16/04/2018,16/04/2018, no Auditório da Instituição, situada a Rua LucillaBallalai, 212 Jardim Petrópolisno Auditório da Instituição, situada a Rua LucillaBallalai, 212 Jardim Petrópolisno Auditório da Instituição, situada a Rua LucillaBallalai, 212 Jardim Petrópolisno Auditório da Instituição, situada a Rua LucillaBallalai, 212 Jardim Petrópolis
Londrina-PR, às 19:00h em 1ª convocação, às 19:30h em 2ª convocação, para deliberarem a seguinte ordem doLondrina-PR, às 19:00h em 1ª convocação, às 19:30h em 2ª convocação, para deliberarem a seguinte ordem doLondrina-PR, às 19:00h em 1ª convocação, às 19:30h em 2ª convocação, para deliberarem a seguinte ordem doLondrina-PR, às 19:00h em 1ª convocação, às 19:30h em 2ª convocação, para deliberarem a seguinte ordem do
dia:dia:dia:dia:
1 - Apresentação do relatório e prestações de contas da Diretoria Executiva; (Art. 36, VI, do Estatuto)1 - Apresentação do relatório e prestações de contas da Diretoria Executiva; (Art. 36, VI, do Estatuto)1 - Apresentação do relatório e prestações de contas da Diretoria Executiva; (Art. 36, VI, do Estatuto)1 - Apresentação do relatório e prestações de contas da Diretoria Executiva; (Art. 36, VI, do Estatuto)
2 - Apreciação, votação e homologação do relatório e da prestação de contas da Diretoria Executiva; (Art. 23, I e2 - Apreciação, votação e homologação do relatório e da prestação de contas da Diretoria Executiva; (Art. 23, I e2 - Apreciação, votação e homologação do relatório e da prestação de contas da Diretoria Executiva; (Art. 23, I e2 - Apreciação, votação e homologação do relatório e da prestação de contas da Diretoria Executiva; (Art. 23, I e
26, VIII, do Estatuto)26, VIII, do Estatuto)26, VIII, do Estatuto)26, VIII, do Estatuto)
3 - Posse e indicação de Novos Associados.3 - Posse e indicação de Novos Associados.3 - Posse e indicação de Novos Associados.3 - Posse e indicação de Novos Associados.

Francisco OntiveroFrancisco OntiveroFrancisco OntiveroFrancisco Ontivero
PresidentePresidentePresidentePresidente

Londrina, 29 de março de 2018Londrina, 29 de março de 2018Londrina, 29 de março de 2018Londrina, 29 de março de 2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir:Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir:Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir:Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a licitação a seguir:
REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0007/2017, objeto:REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0007/2017, objeto:REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0007/2017, objeto:REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CP/SMGP-0007/2017, objeto:
Execução de Adequação Viária com Interseção em Desnível no cruzamentoExecução de Adequação Viária com Interseção em Desnível no cruzamentoExecução de Adequação Viária com Interseção em Desnível no cruzamentoExecução de Adequação Viária com Interseção em Desnível no cruzamento
da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (Av.da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (Av.da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (Av.da Avenida Dez de Dezembro com a Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (Av.
Leste Oeste). O Edital poderá ser obtido através do site wwwl.londrina.pr.gov.Leste Oeste). O Edital poderá ser obtido através do site wwwl.londrina.pr.gov.Leste Oeste). O Edital poderá ser obtido através do site wwwl.londrina.pr.gov.Leste Oeste). O Edital poderá ser obtido através do site wwwl.londrina.pr.gov.
br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 ou aindabr. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 ou aindabr. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 ou aindabr. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4440 ou ainda
pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 28 de março de 2018. Fabiopelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 28 de março de 2018. Fabiopelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 28 de março de 2018. Fabiopelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br. Londrina, 28 de março de 2018. Fabio
Cavazotti e Silva SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICACavazotti e Silva SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICACavazotti e Silva SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICACavazotti e Silva SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
E S T A D O D O PA R A N ÁE S T A D O D O PA R A N ÁE S T A D O D O PA R A N ÁE S T A D O D O PA R A N Á

Av. Princesa Izabel n.º 320 - tel.:. 044-3628-1212Av. Princesa Izabel n.º 320 - tel.:. 044-3628-1212Av. Princesa Izabel n.º 320 - tel.:. 044-3628-1212Av. Princesa Izabel n.º 320 - tel.:. 044-3628-1212
E:Mail-licitacao@jussara.pr.gov.br.E:Mail-licitacao@jussara.pr.gov.br.E:Mail-licitacao@jussara.pr.gov.br.E:Mail-licitacao@jussara.pr.gov.br.

CEP 87.230-000 - CNPJ 75.789.552/0001-20CEP 87.230-000 - CNPJ 75.789.552/0001-20CEP 87.230-000 - CNPJ 75.789.552/0001-20CEP 87.230-000 - CNPJ 75.789.552/0001-20
A V I S O D E ED I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018– PMJA V I S O D E ED I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018– PMJA V I S O D E ED I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018– PMJA V I S O D E ED I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018– PMJ

TIPO: Menor Preço por Lote Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Lote Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Lote Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Lote Natureza: Presencial
OMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização de
Licitação no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
conforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de material de consumo (gênerosconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de material de consumo (gênerosconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de material de consumo (gênerosconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de material de consumo (gêneros
alimentícios tipo coffee break e itens de armarinho/artesanato;) e contratação de serviçosalimentícios tipo coffee break e itens de armarinho/artesanato;) e contratação de serviçosalimentícios tipo coffee break e itens de armarinho/artesanato;) e contratação de serviçosalimentícios tipo coffee break e itens de armarinho/artesanato;) e contratação de serviços
de terceiros pessoa física (oficineiro de artesanato; oficineiro teatral e fonoaudiólogo),de terceiros pessoa física (oficineiro de artesanato; oficineiro teatral e fonoaudiólogo),de terceiros pessoa física (oficineiro de artesanato; oficineiro teatral e fonoaudiólogo),de terceiros pessoa física (oficineiro de artesanato; oficineiro teatral e fonoaudiólogo),
destinados à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jussara, por meiodestinados à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jussara, por meiodestinados à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jussara, por meiodestinados à Associação de pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Jussara, por meio
da ação: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, do Ministério doda ação: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, do Ministério doda ação: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, do Ministério doda ação: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do EditalDesenvolvimento Social e Combate à Fome. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do EditalDesenvolvimento Social e Combate à Fome. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do EditalDesenvolvimento Social e Combate à Fome. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereçoe seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereçoe seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereçoe seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço
Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de Jussara, no horário dasAv. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de Jussara, no horário dasAv. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de Jussara, no horário dasAv. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de Jussara, no horário das
08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada do edital deve ser feita no08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada do edital deve ser feita no08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada do edital deve ser feita no08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada do edital deve ser feita no
mesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.jussara.pr.gov.br –Link Portal demesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.jussara.pr.gov.br –Link Portal demesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.jussara.pr.gov.br –Link Portal demesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.jussara.pr.gov.br –Link Portal de
Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverãoTransparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverãoTransparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverãoTransparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão
ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de Licitação no endereço acimaser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de Licitação no endereço acimaser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de Licitação no endereço acimaser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima
mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.

Paço Municipal de Jussara, em 28 de março de 2018.Paço Municipal de Jussara, em 28 de março de 2018.Paço Municipal de Jussara, em 28 de março de 2018.Paço Municipal de Jussara, em 28 de março de 2018.
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A V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018– PMJ
TIPO: Menor Preço por Item, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Item, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Item, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço por Item, Natureza: Presencial

OMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deOMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deOMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deOMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização de
Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 09:00 hrs, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 09:00 hrs, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 09:00 hrs, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 09:00 hrs, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
conforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de um veículo novo, zero km, ano/modeloconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de um veículo novo, zero km, ano/modeloconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de um veículo novo, zero km, ano/modeloconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de um veículo novo, zero km, ano/modelo
2018/2018, 4 portas, motor 1.6, a ser utilizado pelo setor administrativo. A Pasta Técnica,2018/2018, 4 portas, motor 1.6, a ser utilizado pelo setor administrativo. A Pasta Técnica,2018/2018, 4 portas, motor 1.6, a ser utilizado pelo setor administrativo. A Pasta Técnica,2018/2018, 4 portas, motor 1.6, a ser utilizado pelo setor administrativo. A Pasta Técnica,
com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão sercom o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão sercom o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão sercom o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser
examinados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal deexaminados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal deexaminados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal deexaminados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura Municipal de
Jussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retiradaJussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retiradaJussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retiradaJussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs. A retirada
do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou no site www.
jussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidosjussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidosjussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidosjussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidas e pedidos
de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente dede esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente dede esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente dede esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão Permanente de
Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”:Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”:Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”:Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-1212, ou“e-mail”:
licitacao@jussara.pr.gov.br.licitacao@jussara.pr.gov.br.licitacao@jussara.pr.gov.br.licitacao@jussara.pr.gov.br.
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MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINIMOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINIMOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINIMOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINI - PREFEITO MUNICIPAL- PREFEITO MUNICIPAL- PREFEITO MUNICIPAL- PREFEITO MUNICIPAL

A V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018– PMJA V I S O D E E D I T A L EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018– PMJ
TIPO: Menor Preço Global, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço Global, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço Global, Natureza: PresencialTIPO: Menor Preço Global, Natureza: Presencial

OMunicípio de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização deO Município de Jussara torna Público para conhecimento dos interessados, a realização de
Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 14:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 14:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 14:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,Licitação no dia 12 de abril de 2018, às 14:00hr, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
conforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de três veículos de passeio, novos, zeroconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de três veículos de passeio, novos, zeroconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de três veículos de passeio, novos, zeroconforme abaixo relacionado: OBJETO: aquisição de três veículos de passeio, novos, zero
km, 4 portas, motor 1.0, os quais irão compor a frota de veículos da Secretaria de Saúdekm, 4 portas, motor 1.0, os quais irão compor a frota de veículos da Secretaria de Saúdekm, 4 portas, motor 1.0, os quais irão compor a frota de veículos da Secretaria de Saúdekm, 4 portas, motor 1.0, os quais irão compor a frota de veículos da Secretaria de Saúde
Municipal, destinados ao transporte sanitário domiciliar das equipes da atenção primária. AMunicipal, destinados ao transporte sanitário domiciliar das equipes da atenção primária. AMunicipal, destinados ao transporte sanitário domiciliar das equipes da atenção primária. AMunicipal, destinados ao transporte sanitário domiciliar das equipes da atenção primária. A
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,
poderão ser examinados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeiturapoderão ser examinados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeiturapoderão ser examinados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeiturapoderão ser examinados no endereço Av. Princesa Izabel, nº 320, prédio da Prefeitura
Municipal de Jussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs.Municipal de Jussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs.Municipal de Jussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs.Municipal de Jussara, no horário das 08:30hrs às 11:30hrs e das 13:30 hrs às 17:00 hrs.
A retirada do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou noA retirada do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou noA retirada do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou noA retirada do edital deve ser feita no mesmo endereço e horários supracitados, ou no
site www.jussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidassite www.jussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidassite www.jussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidassite www.jussara.pr.gov.br –Link Portal de Transparência. Informações adicionais, dúvidas
e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissãoe pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissãoe pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissãoe pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao Núcleo de Apoio à Comissão
Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-Permanente de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo telefone/fax (44) 3628-
1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.1212, ou“e-mail”: licitacao@jussara.pr.gov.br.
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EDITAL BEM DE FAMÍLIAEDITAL BEM DE FAMÍLIAEDITAL BEM DE FAMÍLIAEDITAL BEM DE FAMÍLIA
1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cornélio Procópio-PR,1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cornélio Procópio-PR,1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cornélio Procópio-PR,1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cornélio Procópio-PR,
vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei n°vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei n°vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei n°vem por meio deste edital, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei n°
6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele to-6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele to-6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele to-6.015/1973, dar publicidade a todos quantos virem este edital ou dele to-
marem conhecimento que, neste serviço registrai, tramita procedimento demarem conhecimento que, neste serviço registrai, tramita procedimento demarem conhecimento que, neste serviço registrai, tramita procedimento demarem conhecimento que, neste serviço registrai, tramita procedimento de
registro da instituição de bem de família na qual figuram como instituidores,registro da instituição de bem de família na qual figuram como instituidores,registro da instituição de bem de família na qual figuram como instituidores,registro da instituição de bem de família na qual figuram como instituidores,
JOAQUIM FELIPE DE AZEVEDO FILHOJOAQUIM FELIPE DE AZEVEDO FILHOJOAQUIM FELIPE DE AZEVEDO FILHOJOAQUIM FELIPE DE AZEVEDO FILHO, CPF/MF n° 073.618.909-20 e Cl/, CPF/MF n° 073.618.909-20 e Cl/, CPF/MF n° 073.618.909-20 e Cl/, CPF/MF n° 073.618.909-20 e Cl/
RG n° 963.388 SSP/PR, aposentado e sua esposaRG n° 963.388 SSP/PR, aposentado e sua esposaRG n° 963.388 SSP/PR, aposentado e sua esposaRG n° 963.388 SSP/PR, aposentado e sua esposa JORGINA HELENA LO-JORGINA HELENA LO-JORGINA HELENA LO-JORGINA HELENA LO-
PES DEAZEVEDOPES DEAZEVEDOPES DEAZEVEDOPES DEAZEVEDO, CPF/MF n° 199.833.369-87 e Cl/RG n° 963.389 SSP/PR,, CPF/MF n° 199.833.369-87 e Cl/RG n° 963.389 SSP/PR,, CPF/MF n° 199.833.369-87 e Cl/RG n° 963.389 SSP/PR,, CPF/MF n° 199.833.369-87 e Cl/RG n° 963.389 SSP/PR,
aposentada, casados sob o regime de comunhão de bens, em 25/07/1971,aposentada, casados sob o regime de comunhão de bens, em 25/07/1971,aposentada, casados sob o regime de comunhão de bens, em 25/07/1971,aposentada, casados sob o regime de comunhão de bens, em 25/07/1971,
residentes e domiciliados Rua Emília Gomes Henriques, 48, Vila Henriques,residentes e domiciliados Rua Emília Gomes Henriques, 48, Vila Henriques,residentes e domiciliados Rua Emília Gomes Henriques, 48, Vila Henriques,residentes e domiciliados Rua Emília Gomes Henriques, 48, Vila Henriques,
nesta cidade, por meio de escritura pública lavrada às fls 154/155, livro n°nesta cidade, por meio de escritura pública lavrada às fls 154/155, livro n°nesta cidade, por meio de escritura pública lavrada às fls 154/155, livro n°nesta cidade, por meio de escritura pública lavrada às fls 154/155, livro n°
35-E, datada de 06/02/2018, referente ao imóvel com as seguintes caracterís-35-E, datada de 06/02/2018, referente ao imóvel com as seguintes caracterís-35-E, datada de 06/02/2018, referente ao imóvel com as seguintes caracterís-35-E, datada de 06/02/2018, referente ao imóvel com as seguintes caracterís-
ticas e confrontações: uma área de terras urbanas, com a superfície total deticas e confrontações: uma área de terras urbanas, com a superfície total deticas e confrontações: uma área de terras urbanas, com a superfície total deticas e confrontações: uma área de terras urbanas, com a superfície total de
QUINHENTOS E SESSENTA E OITO METROS E QUATRO CENTIMETOSQUINHENTOS E SESSENTA E OITO METROS E QUATRO CENTIMETOSQUINHENTOS E SESSENTA E OITO METROS E QUATRO CENTIMETOSQUINHENTOS E SESSENTA E OITO METROS E QUATRO CENTIMETOS
QUADRADOS (568,04 m2), da Vila Assad e !piranga, na cidade, MunícipioQUADRADOS (568,04 m2), da Vila Assad e !piranga, na cidade, MunícipioQUADRADOS (568,04 m2), da Vila Assad e !piranga, na cidade, MunícipioQUADRADOS (568,04 m2), da Vila Assad e !piranga, na cidade, Munícipio
e Comarca de Cornélio Procópio, neste Estado, constituídas: A) Lote n° 23e Comarca de Cornélio Procópio, neste Estado, constituídas: A) Lote n° 23e Comarca de Cornélio Procópio, neste Estado, constituídas: A) Lote n° 23e Comarca de Cornélio Procópio, neste Estado, constituídas: A) Lote n° 23
(vinte e três), da Quadra “C-15” (letra C-quinze), com área de 203,50 m2(vinte e três), da Quadra “C-15” (letra C-quinze), com área de 203,50 m2(vinte e três), da Quadra “C-15” (letra C-quinze), com área de 203,50 m2(vinte e três), da Quadra “C-15” (letra C-quinze), com área de 203,50 m2
metros quadrados; B) Lote n° 24 (vinte e quatro), da Quadra C-15 (letra c-15),metros quadrados; B) Lote n° 24 (vinte e quatro), da Quadra C-15 (letra c-15),metros quadrados; B) Lote n° 24 (vinte e quatro), da Quadra C-15 (letra c-15),metros quadrados; B) Lote n° 24 (vinte e quatro), da Quadra C-15 (letra c-15),
com área de 40,14 m2 (quarenta metros e quatorze centímetros quadrados),com área de 40,14 m2 (quarenta metros e quatorze centímetros quadrados),com área de 40,14 m2 (quarenta metros e quatorze centímetros quadrados),com área de 40,14 m2 (quarenta metros e quatorze centímetros quadrados),
respectivamente do loteamento Vila Assad, foi objeto de junção ao lote n°respectivamente do loteamento Vila Assad, foi objeto de junção ao lote n°respectivamente do loteamento Vila Assad, foi objeto de junção ao lote n°respectivamente do loteamento Vila Assad, foi objeto de junção ao lote n°
205 da Quadra n° 15, do Loteamento Vila ‘piranga, situado na Rua Anchieta205 da Quadra n° 15, do Loteamento Vila ‘piranga, situado na Rua Anchieta205 da Quadra n° 15, do Loteamento Vila ‘piranga, situado na Rua Anchieta205 da Quadra n° 15, do Loteamento Vila ‘piranga, situado na Rua Anchieta
esquina com a Rua Japão n° 340 com área de 324,40 m2 (trezentos e vinteesquina com a Rua Japão n° 340 com área de 324,40 m2 (trezentos e vinteesquina com a Rua Japão n° 340 com área de 324,40 m2 (trezentos e vinteesquina com a Rua Japão n° 340 com área de 324,40 m2 (trezentos e vinte
e quatro metros e quarenta centímetros quadrados), perfazendo assim umae quatro metros e quarenta centímetros quadrados), perfazendo assim umae quatro metros e quarenta centímetros quadrados), perfazendo assim umae quatro metros e quarenta centímetros quadrados), perfazendo assim uma
área de 568,04 m2 (quinhentos e sessenta e oito metros e quatro centímetrosárea de 568,04 m2 (quinhentos e sessenta e oito metros e quatro centímetrosárea de 568,04 m2 (quinhentos e sessenta e oito metros e quatro centímetrosárea de 568,04 m2 (quinhentos e sessenta e oito metros e quatro centímetros
quadrados, formando uma unidade completamente isolada e independente,quadrados, formando uma unidade completamente isolada e independente,quadrados, formando uma unidade completamente isolada e independente,quadrados, formando uma unidade completamente isolada e independente,
sendo hoje identificada pela Prefeitura Municipal de acordo com o novo mapasendo hoje identificada pela Prefeitura Municipal de acordo com o novo mapasendo hoje identificada pela Prefeitura Municipal de acordo com o novo mapasendo hoje identificada pela Prefeitura Municipal de acordo com o novo mapa
cadastral da cidade, como o lote n° 205 da Quadra n° 15, Vila Ipiranga, for-cadastral da cidade, como o lote n° 205 da Quadra n° 15, Vila Ipiranga, for-cadastral da cidade, como o lote n° 205 da Quadra n° 15, Vila Ipiranga, for-cadastral da cidade, como o lote n° 205 da Quadra n° 15, Vila Ipiranga, for-
mando assim um só todo e único imóvel com as seguintes divisas e confron-mando assim um só todo e único imóvel com as seguintes divisas e confron-mando assim um só todo e único imóvel com as seguintes divisas e confron-mando assim um só todo e único imóvel com as seguintes divisas e confron-
tações, conforme matricula 349, a seguir: Começa no marco 0=PP situado notações, conforme matricula 349, a seguir: Começa no marco 0=PP situado notações, conforme matricula 349, a seguir: Começa no marco 0=PP situado notações, conforme matricula 349, a seguir: Começa no marco 0=PP situado no
cruzamento dos alinhamentos prediais da Rua Japão e Rua Anchieta, destecruzamento dos alinhamentos prediais da Rua Japão e Rua Anchieta, destecruzamento dos alinhamentos prediais da Rua Japão e Rua Anchieta, destecruzamento dos alinhamentos prediais da Rua Japão e Rua Anchieta, deste
segue pelo alinhamento predial da Rua Japão na distância de 35,70 metros,segue pelo alinhamento predial da Rua Japão na distância de 35,70 metros,segue pelo alinhamento predial da Rua Japão na distância de 35,70 metros,segue pelo alinhamento predial da Rua Japão na distância de 35,70 metros,
até o marco n°1; daí com deflexão a direita, segue em linha reta na distânciaaté o marco n°1; daí com deflexão a direita, segue em linha reta na distânciaaté o marco n°1; daí com deflexão a direita, segue em linha reta na distânciaaté o marco n°1; daí com deflexão a direita, segue em linha reta na distância
de 13 metros e 90 centímetros, (13,90) até o marco n° 2, neste trecho divididode 13 metros e 90 centímetros, (13,90) até o marco n° 2, neste trecho divididode 13 metros e 90 centímetros, (13,90) até o marco n° 2, neste trecho divididode 13 metros e 90 centímetros, (13,90) até o marco n° 2, neste trecho dividido
com terreno do Sr. Paulo Eugenio Luchese, daí com deflexão de 90° a direita,com terreno do Sr. Paulo Eugenio Luchese, daí com deflexão de 90° a direita,com terreno do Sr. Paulo Eugenio Luchese, daí com deflexão de 90° a direita,com terreno do Sr. Paulo Eugenio Luchese, daí com deflexão de 90° a direita,
segue em linha reta na distância de 9,00, até o marco 2-A, daí com deflexãosegue em linha reta na distância de 9,00, até o marco 2-A, daí com deflexãosegue em linha reta na distância de 9,00, até o marco 2-A, daí com deflexãosegue em linha reta na distância de 9,00, até o marco 2-A, daí com deflexão
a esquerda, segue em linha reta na distância de 22,20 metros até o marco 3,a esquerda, segue em linha reta na distância de 22,20 metros até o marco 3,a esquerda, segue em linha reta na distância de 22,20 metros até o marco 3,a esquerda, segue em linha reta na distância de 22,20 metros até o marco 3,
localizado no alinhamento predial da Rua Anchieta, neste trechos dividindolocalizado no alinhamento predial da Rua Anchieta, neste trechos dividindolocalizado no alinhamento predial da Rua Anchieta, neste trechos dividindolocalizado no alinhamento predial da Rua Anchieta, neste trechos dividindo
com o lote n° 24, de propriedade de Paulo Auegenio Luchese, e o lote n°com o lote n° 24, de propriedade de Paulo Auegenio Luchese, e o lote n°com o lote n° 24, de propriedade de Paulo Auegenio Luchese, e o lote n°com o lote n° 24, de propriedade de Paulo Auegenio Luchese, e o lote n°
204 de propriedade do Sr. Sergio Benedito faria; daí com deflexão de 90° a204 de propriedade do Sr. Sergio Benedito faria; daí com deflexão de 90° a204 de propriedade do Sr. Sergio Benedito faria; daí com deflexão de 90° a204 de propriedade do Sr. Sergio Benedito faria; daí com deflexão de 90° a
direita, segue pelo alinhamento predial da Rua Anchieta na distância de 16,50direita, segue pelo alinhamento predial da Rua Anchieta na distância de 16,50direita, segue pelo alinhamento predial da Rua Anchieta na distância de 16,50direita, segue pelo alinhamento predial da Rua Anchieta na distância de 16,50
metros, até o marco ponto de partida, fechando assim o perímetro com áreametros, até o marco ponto de partida, fechando assim o perímetro com áreametros, até o marco ponto de partida, fechando assim o perímetro com áreametros, até o marco ponto de partida, fechando assim o perímetro com área
de 567,04 m2, sendo o lote n° 23. Da Quadra C-15, com a área de 203,50de 567,04 m2, sendo o lote n° 23. Da Quadra C-15, com a área de 203,50de 567,04 m2, sendo o lote n° 23. Da Quadra C-15, com a área de 203,50de 567,04 m2, sendo o lote n° 23. Da Quadra C-15, com a área de 203,50
m2; Lote n° 24, da Quadra C-15, com área de 40,14 m2; e o lote n° 205 dam2; Lote n° 24, da Quadra C-15, com área de 40,14 m2; e o lote n° 205 dam2; Lote n° 24, da Quadra C-15, com área de 40,14 m2; e o lote n° 205 dam2; Lote n° 24, da Quadra C-15, com área de 40,14 m2; e o lote n° 205 da
Quadra 15, com área de 324,40 m2; contendo uma construção em alvenariaQuadra 15, com área de 324,40 m2; contendo uma construção em alvenariaQuadra 15, com área de 324,40 m2; contendo uma construção em alvenariaQuadra 15, com área de 324,40 m2; contendo uma construção em alvenaria
de tijolos, com ampliação área total edificada 392,61 m2 na residência situadade tijolos, com ampliação área total edificada 392,61 m2 na residência situadade tijolos, com ampliação área total edificada 392,61 m2 na residência situadade tijolos, com ampliação área total edificada 392,61 m2 na residência situada
na Rua Anchieta no 340, esquina com a Rua Emilia Gomes. Imóvel objeto dana Rua Anchieta no 340, esquina com a Rua Emilia Gomes. Imóvel objeto dana Rua Anchieta no 340, esquina com a Rua Emilia Gomes. Imóvel objeto dana Rua Anchieta no 340, esquina com a Rua Emilia Gomes. Imóvel objeto da
MATRICULA N° 349 desta serventia. Aquele que se julgar prejudicado emMATRICULA N° 349 desta serventia. Aquele que se julgar prejudicado emMATRICULA N° 349 desta serventia. Aquele que se julgar prejudicado emMATRICULA N° 349 desta serventia. Aquele que se julgar prejudicado em
razão da instituição deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, porrazão da instituição deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, porrazão da instituição deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, porrazão da instituição deverá, no prazo de 30 dias, reclamar seus direitos, por
escrito, perante a registradora que esta subscreve.escrito, perante a registradora que esta subscreve.escrito, perante a registradora que esta subscreve.escrito, perante a registradora que esta subscreve.

Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.Cornélio Procópio, 28 de março de 2018.

Karina Costanzi FernandesKarina Costanzi FernandesKarina Costanzi FernandesKarina Costanzi Fernandes (Agente Delegada)(Agente Delegada)(Agente Delegada)(Agente Delegada)

PRIMEIRO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEISPRIMEIRO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEISPRIMEIRO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEISPRIMEIRO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Karina Costanzi Fernandes - Agente DelegadaKarina Costanzi Fernandes - Agente DelegadaKarina Costanzi Fernandes - Agente DelegadaKarina Costanzi Fernandes - Agente Delegada
Tânia Regina Maia - Escrevente SubstitutaTânia Regina Maia - Escrevente SubstitutaTânia Regina Maia - Escrevente SubstitutaTânia Regina Maia - Escrevente Substituta

Av XV de Novembro, n2 183 - Edifício Ilha Porchat,Av XV de Novembro, n2 183 - Edifício Ilha Porchat,Av XV de Novembro, n2 183 - Edifício Ilha Porchat,Av XV de Novembro, n2 183 - Edifício Ilha Porchat,
Sala 65, 62 Andar Centro - Cornélio Procópio / PRSala 65, 62 Andar Centro - Cornélio Procópio / PRSala 65, 62 Andar Centro - Cornélio Procópio / PRSala 65, 62 Andar Centro - Cornélio Procópio / PR

CEP 86.300-000 / Fone: (043) 3523-9708CEP 86.300-000 / Fone: (043) 3523-9708CEP 86.300-000 / Fone: (043) 3523-9708CEP 86.300-000 / Fone: (043) 3523-9708
e-mail: 1ri.cornelio@gmail.come-mail: 1ri.cornelio@gmail.come-mail: 1ri.cornelio@gmail.come-mail: 1ri.cornelio@gmail.com

Cornélio Procópio, 28 de março de 20

ina Costanzi Fernandes (Agente Del

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-
LD. CNPJ 78.616.760/0001-15. AVISO AOS ACIONISTAS.LD. CNPJ 78.616.760/0001-15. AVISO AOS ACIONISTAS.LD. CNPJ 78.616.760/0001-15. AVISO AOS ACIONISTAS.LD. CNPJ 78.616.760/0001-15. AVISO AOS ACIONISTAS.
Comunicamos que se encontram à disposição dos SenhoresComunicamos que se encontram à disposição dos SenhoresComunicamos que se encontram à disposição dos SenhoresComunicamos que se encontram à disposição dos Senhores
Acionistas, na sede social da Companhia, na rua Pernambuco nº.Acionistas, na sede social da Companhia, na rua Pernambuco nº.Acionistas, na sede social da Companhia, na rua Pernambuco nº.Acionistas, na sede social da Companhia, na rua Pernambuco nº.
1002, em Londrina - PR, os documentos a que se refere o Artigo1002, em Londrina - PR, os documentos a que se refere o Artigo1002, em Londrina - PR, os documentos a que se refere o Artigo1002, em Londrina - PR, os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Londrina,exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Londrina,exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Londrina,exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Londrina,
26 de março de 2018. MARCELO BALDASSARRE CORTEZ.26 de março de 2018. MARCELO BALDASSARRE CORTEZ.26 de março de 2018. MARCELO BALDASSARRE CORTEZ.26 de março de 2018. MARCELO BALDASSARRE CORTEZ.
Diretor Presidente.Diretor Presidente.Diretor Presidente.Diretor Presidente.

GOLDENVILLE EMPREENDIMENTOSGOLDENVILLE EMPREENDIMENTOSGOLDENVILLE EMPREENDIMENTOSGOLDENVILLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.IMOBILIÁRIOS S.A.IMOBILIÁRIOS S.A.IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 05.456.510/0001-91 - NIRE nº 41.300.088.187CNPJ/MF nº 05.456.510/0001-91 - NIRE nº 41.300.088.187CNPJ/MF nº 05.456.510/0001-91 - NIRE nº 41.300.088.187CNPJ/MF nº 05.456.510/0001-91 - NIRE nº 41.300.088.187
EDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAEDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAEDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAEDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIA

GERALORDINARIAGERALORDINARIAGERALORDINARIAGERALORDINARIA
Ficam os acionistas da Golden Ville Empreendimentos ImobiliáriosFicam os acionistas da Golden Ville Empreendimentos ImobiliáriosFicam os acionistas da Golden Ville Empreendimentos ImobiliáriosFicam os acionistas da Golden Ville Empreendimentos Imobiliários
S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em assembleiaS.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em assembleiaS.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em assembleiaS.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem em assembleia
geral ordinária a ser realizada no dia 18 de Abril de 2018, às 09:00geral ordinária a ser realizada no dia 18 de Abril de 2018, às 09:00geral ordinária a ser realizada no dia 18 de Abril de 2018, às 09:00geral ordinária a ser realizada no dia 18 de Abril de 2018, às 09:00
horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Farrapos, nºhoras, na sede social da Companhia localizada na Rua Farrapos, nºhoras, na sede social da Companhia localizada na Rua Farrapos, nºhoras, na sede social da Companhia localizada na Rua Farrapos, nº
40, Bairro Canadá, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP40, Bairro Canadá, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP40, Bairro Canadá, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP40, Bairro Canadá, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP
86020-470, para deliberar sobre as seguintesmatérias que compõem86020-470, para deliberar sobre as seguintesmatérias que compõem86020-470, para deliberar sobre as seguintesmatérias que compõem86020-470, para deliberar sobre as seguintesmatérias que compõem
a ordem do dia: I) tomar as contas dos administradores e examinar,a ordem do dia: I) tomar as contas dos administradores e examinar,a ordem do dia: I) tomar as contas dos administradores e examinar,a ordem do dia: I) tomar as contas dos administradores e examinar,
discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi-discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi-discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi-discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações fi-
nanceiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro denanceiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro denanceiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro denanceiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017; II) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício2017; II) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício2017; II) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício2017; II) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e III) fixar a remuneraçãoencerrado em 31 de dezembro de 2017 e III) fixar a remuneraçãoencerrado em 31 de dezembro de 2017 e III) fixar a remuneraçãoencerrado em 31 de dezembro de 2017 e III) fixar a remuneração
global dos Diretores. Todos os documentos relacionados às matériasglobal dos Diretores. Todos os documentos relacionados às matériasglobal dos Diretores. Todos os documentos relacionados às matériasglobal dos Diretores. Todos os documentos relacionados às matérias
da ordem do dia da assembleia geral ordinária ora convocada encon-da ordem do dia da assembleia geral ordinária ora convocada encon-da ordem do dia da assembleia geral ordinária ora convocada encon-da ordem do dia da assembleia geral ordinária ora convocada encon-
tram-se disponíveis aos senhores acionistas na sede da Companhia.tram-se disponíveis aos senhores acionistas na sede da Companhia.tram-se disponíveis aos senhores acionistas na sede da Companhia.tram-se disponíveis aos senhores acionistas na sede da Companhia.

Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.
Golden Ville Empreend. Imob. S.A.Golden Ville Empreend. Imob. S.A.Golden Ville Empreend. Imob. S.A.Golden Ville Empreend. Imob. S.A.

Marcus Eduardo Peres da SilvaMarcus Eduardo Peres da SilvaMarcus Eduardo Peres da SilvaMarcus Eduardo Peres da Silva, Diretor Presidente., Diretor Presidente., Diretor Presidente., Diretor Presidente.

1-Objeto: Aquisição de equipamentos e eletrônicos, conforme especifi-
cações contidas no Edital e seus Anexos. 2- Abertura: dia 13 de abril de
2018 às 09h00m (horário de Brasília). 3- Local: site do Banco do Bra-
sil S/A (www.licitacoes-e.com.br). 4 – Edital e Informações Comple-
mentares: Poderão ser obtidas no site do Ministério Público do Estado
do Paraná - www.mppr.mp.br e no site do Banco do Brasil S/A - www.
licitacoes-e.com.br. Curitiba, 28 de março de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018-MP/PGJ

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDO
EDITAL DE HABILITAÇÃOEDITAL DE HABILITAÇÃOEDITAL DE HABILITAÇÃOEDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2018REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2018REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2018REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2018
A Comissão Permanente de Licitações constituída por: André Dalla Vecchia – PresidenteA Comissão Permanente de Licitações constituída por: André Dalla Vecchia – PresidenteA Comissão Permanente de Licitações constituída por: André Dalla Vecchia – PresidenteA Comissão Permanente de Licitações constituída por: André Dalla Vecchia – Presidente
e membros Luis Carlos Fabris e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentese membros Luis Carlos Fabris e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentese membros Luis Carlos Fabris e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentese membros Luis Carlos Fabris e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentes
interessados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitaçãointeressados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitaçãointeressados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitaçãointeressados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitação
mencionada, cujo objeto é amencionada, cujo objeto é amencionada, cujo objeto é amencionada, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de MÓVEIScontratação de empresa para aquisição de MÓVEIScontratação de empresa para aquisição de MÓVEIScontratação de empresa para aquisição de MÓVEIS
E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES para atender parcialmente àsE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES para atender parcialmente àsE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES para atender parcialmente àsE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES para atender parcialmente às
necessidades da Unidade de Saúde Alto Panorama II e Unidade de Saúde danecessidades da Unidade de Saúde Alto Panorama II e Unidade de Saúde danecessidades da Unidade de Saúde Alto Panorama II e Unidade de Saúde danecessidades da Unidade de Saúde Alto Panorama II e Unidade de Saúde da
Paulista, no município de Toledo, através da Secretaria da Saúde, conforme TermoPaulista, no município de Toledo, através da Secretaria da Saúde, conforme TermoPaulista, no município de Toledo, através da Secretaria da Saúde, conforme TermoPaulista, no município de Toledo, através da Secretaria da Saúde, conforme Termo
de Referência em anexo e Termo de Adesão à Resolução SESA 604/2015 e 344/2016,de Referência em anexo e Termo de Adesão à Resolução SESA 604/2015 e 344/2016,de Referência em anexo e Termo de Adesão à Resolução SESA 604/2015 e 344/2016,de Referência em anexo e Termo de Adesão à Resolução SESA 604/2015 e 344/2016,
entre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, onde os recursos envolvidos naentre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, onde os recursos envolvidos naentre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, onde os recursos envolvidos naentre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, onde os recursos envolvidos na
ação tem origem parcial ou total de financiamentos do BIRDação tem origem parcial ou total de financiamentos do BIRDação tem origem parcial ou total de financiamentos do BIRDação tem origem parcial ou total de financiamentos do BIRD;;;; decidiudecidiudecidiudecidiu HABILITARHABILITARHABILITARHABILITAR asasasas
seguintes empresas:seguintes empresas:seguintes empresas:seguintes empresas:
- ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA;- ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA;- ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA;- ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA;
- CONATOS MERCANTIL EIRELI – ME;- CONATOS MERCANTIL EIRELI – ME;- CONATOS MERCANTIL EIRELI – ME;- CONATOS MERCANTIL EIRELI – ME;
- UNIVERSAL OFFICE LTDA – EPP.- UNIVERSAL OFFICE LTDA – EPP.- UNIVERSAL OFFICE LTDA – EPP.- UNIVERSAL OFFICE LTDA – EPP.
Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a
qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 28 de março de 2018.Toledo, 28 de março de 2018.Toledo, 28 de março de 2018.Toledo, 28 de março de 2018.

ANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇO Nº2/2018.TOMADADE PREÇO Nº2/2018.TOMADADE PREÇO Nº2/2018.TOMADADE PREÇO Nº2/2018.

O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará re-O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará re-O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará re-O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará re-
alizar em sua sede, sita na Avenida Paraná, 609, LICITAÇÃO na modalidade dealizar em sua sede, sita na Avenida Paraná, 609, LICITAÇÃO na modalidade dealizar em sua sede, sita na Avenida Paraná, 609, LICITAÇÃO na modalidade dealizar em sua sede, sita na Avenida Paraná, 609, LICITAÇÃO na modalidade de
TOMADADE PREÇO, tipo Menor Preço - Empreitada por Preço Global para aqui-TOMADADE PREÇO, tipo Menor Preço - Empreitada por Preço Global para aqui-TOMADADE PREÇO, tipo Menor Preço - Empreitada por Preço Global para aqui-TOMADADE PREÇO, tipo Menor Preço - Empreitada por Preço Global para aqui-
sição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:sição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:sição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:sição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO:
Contratação de empresa sob regime de empreitada global para execução de pavi-Contratação de empresa sob regime de empreitada global para execução de pavi-Contratação de empresa sob regime de empreitada global para execução de pavi-Contratação de empresa sob regime de empreitada global para execução de pavi-
mentação asfáltica em CBUQ da Estrada Íris, com recursos provenientes do Con-mentação asfáltica em CBUQ da Estrada Íris, com recursos provenientes do Con-mentação asfáltica em CBUQ da Estrada Íris, com recursos provenientes do Con-mentação asfáltica em CBUQ da Estrada Íris, com recursos provenientes do Con-
vênio n.º 007/2018 firmado entre a Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL,vênio n.º 007/2018 firmado entre a Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL,vênio n.º 007/2018 firmado entre a Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL,vênio n.º 007/2018 firmado entre a Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL,
e o município de Perobal – Pr., com a interveniência do Departamento de Estradase omunicípio de Perobal – Pr., com a interveniência do Departamento de Estradase omunicípio de Perobal – Pr., com a interveniência do Departamento de Estradase omunicípio de Perobal – Pr., com a interveniência do Departamento de Estradas
e Rodagem – DER, e com contrapartida do Município de Perobal- PrData do Re-e Rodagem – DER, e com contrapartida do Município de Perobal- PrData do Re-e Rodagem – DER, e com contrapartida do Município de Perobal- PrData do Re-e Rodagem – DER, e com contrapartida do Município de Perobal- PrData do Re-
cebimento e abertura dos envelopes: Segunda-Feira, 16 de abril de 2018cebimento e abertura dos envelopes: Segunda-Feira, 16 de abril de 2018cebimento e abertura dos envelopes: Segunda-Feira, 16 de abril de 2018cebimento e abertura dos envelopes: Segunda-Feira, 16 de abril de 2018
Horário: 14:00 horasHorário: 14:00 horasHorário: 14:00 horasHorário: 14:00 horas
Local: Avenida Paraná, 609, em Perobal - PRLocal: Avenida Paraná, 609, em Perobal - PRLocal: Avenida Paraná, 609, em Perobal - PRLocal: Avenida Paraná, 609, em Perobal - PR
Apasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eApasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eApasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eApasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado no horário comercialanexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado no horário comercialanexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado no horário comercialanexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado no horário comercial
e será fornecida mediante cópia do inteiro teor do presente edital e de seus ane-e será fornecida mediante cópia do inteiro teor do presente edital e de seus ane-e será fornecida mediante cópia do inteiro teor do presente edital e de seus ane-e será fornecida mediante cópia do inteiro teor do presente edital e de seus ane-
xos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeituraxos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeituraxos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeituraxos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeitura
Municipal de Perobal, sem nenhum custo, no endereço eletrônico www.perobal.Municipal de Perobal, sem nenhum custo, no endereço eletrônico www.perobal.Municipal de Perobal, sem nenhum custo, no endereço eletrônico www.perobal.Municipal de Perobal, sem nenhum custo, no endereço eletrônico www.perobal.
pr.gov.br, link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidospr.gov.br, link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidospr.gov.br, link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidospr.gov.br, link Processos Licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos
de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereçode esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereçode esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereçode esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço
mencionado, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30minmencionado, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30minmencionado, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30minmencionado, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min
às 17hs.às 17hs.às 17hs.às 17hs.

PREFEITURAMUNICIPAL DE PEROBAL, 26 de março de 2018.PREFEITURAMUNICIPAL DE PEROBAL, 26 de março de 2018.PREFEITURAMUNICIPAL DE PEROBAL, 26 de março de 2018.PREFEITURAMUNICIPAL DE PEROBAL, 26 de março de 2018.
ALMIR DEALMEIDAALMIR DEALMEIDAALMIR DEALMEIDAALMIR DEALMEIDA
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIADOS IDOSOSASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIADOS IDOSOSASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIADOS IDOSOSASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIADOS IDOSOS
DE LONDRINADE LONDRINADE LONDRINADE LONDRINA
COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

Acha-se fixada no quadro de avisos da entidade, a cons-Acha-se fixada no quadro de avisos da entidade, a cons-Acha-se fixada no quadro de avisos da entidade, a cons-Acha-se fixada no quadro de avisos da entidade, a cons-
tituição da Chapa 1, para concorrer a eleição referentetituição da Chapa 1, para concorrer a eleição referentetituição da Chapa 1, para concorrer a eleição referentetituição da Chapa 1, para concorrer a eleição referente
ao quadriênio 2.018/2.022, que será levada a efeito emao quadriênio 2.018/2.022, que será levada a efeito emao quadriênio 2.018/2.022, que será levada a efeito emao quadriênio 2.018/2.022, que será levada a efeito em

19 de junho de 2.018.19 de junho de 2.018.19 de junho de 2.018.19 de junho de 2.018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: Aquisição de 01 (uma) pá carregadeira novaAquisição de 01 (uma) pá carregadeira novaAquisição de 01 (uma) pá carregadeira novaAquisição de 01 (uma) pá carregadeira nova
sobre rodas, motor de injeção direta, à diesel, mínimo 4sobre rodas, motor de injeção direta, à diesel, mínimo 4sobre rodas, motor de injeção direta, à diesel, mínimo 4sobre rodas, motor de injeção direta, à diesel, mínimo 4
cilindros, turboalimentado e pós arrefecido, com potên-cilindros, turboalimentado e pós arrefecido, com potên-cilindros, turboalimentado e pós arrefecido, com potên-cilindros, turboalimentado e pós arrefecido, com potên-
cia líquida mínima de 125 hp.cia líquida mínima de 125 hp.cia líquida mínima de 125 hp.cia líquida mínima de 125 hp.
ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA: Dia 16 de abril de 2018, às 09:00 horas,Dia 16 de abril de 2018, às 09:00 horas,Dia 16 de abril de 2018, às 09:00 horas,Dia 16 de abril de 2018, às 09:00 horas,
na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.
Os envelopes nº -Os envelopes nº -Os envelopes nº -Os envelopes nº - 01010101 – Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e 02020202 – Ha-– Ha-– Ha-– Ha-
bilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,bilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,bilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,bilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,
junto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 16 de abriljunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 16 de abriljunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 16 de abriljunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 16 de abril
de 2018.de 2018.de 2018.de 2018.
Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da
Prefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônico www.al-www.al-www.al-www.al-
toparana.pr.gov.brtoparana.pr.gov.brtoparana.pr.gov.brtoparana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão for-. Maiores esclarecimentos serão for-. Maiores esclarecimentos serão for-. Maiores esclarecimentos serão for-
necidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná,necidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná,necidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná,necidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná,
Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 –Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 –Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 –Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 –
Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.
Alto Paraná, Estado do Paraná, 28 de março de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 28 de março de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 28 de março de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 28 de março de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANAALTAMIRO PEREIRA SANTANAALTAMIRO PEREIRA SANTANAALTAMIRO PEREIRA SANTANA
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72
AVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se a disposição dos senhores acionistas,Encontram-se a disposição dos senhores acionistas,Encontram-se a disposição dos senhores acionistas,Encontram-se a disposição dos senhores acionistas,
na sede da Sercomtel Contact Center S.A., à Ruana sede da Sercomtel Contact Center S.A., à Ruana sede da Sercomtel Contact Center S.A., à Ruana sede da Sercomtel Contact Center S.A., à Rua
Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários, naDeputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários, naDeputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários, naDeputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários, na
cidade de Londrina, Paraná, os documentos a que secidade de Londrina, Paraná, os documentos a que secidade de Londrina, Paraná, os documentos a que secidade de Londrina, Paraná, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercíciorefere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercíciorefere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercíciorefere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017.encerrado em 31 de dezembro de 2017.encerrado em 31 de dezembro de 2017.encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.Londrina, 27 de março de 2018.
Hans Jürgen MüllerHans Jürgen MüllerHans Jürgen MüllerHans Jürgen Müller

Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃORETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃORETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃORETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 26/2018 EXCLUSIVO MEPREGÃO PRESENCIAL N. º 26/2018 EXCLUSIVO MEPREGÃO PRESENCIAL N. º 26/2018 EXCLUSIVO MEPREGÃO PRESENCIAL N. º 26/2018 EXCLUSIVO ME

- EPP- EPP- EPP- EPP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do, Estado do, Estado do, Estado do
Paraná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conforme
segue:segue:segue:segue: 1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 26/2018.: Pregão Presencial nº. 26/2018.: Pregão Presencial nº. 26/2018.: Pregão Presencial nº. 26/2018.
TIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item. 2 –2 –2 –2 –
OBJETO: Formação de Registro de PreçoOBJETO: Formação de Registro de PreçoOBJETO: Formação de Registro de PreçoOBJETO: Formação de Registro de Preço de artigosde artigosde artigosde artigos
de papelaria em geral destinados a manutenção dasde papelaria em geral destinados a manutenção dasde papelaria em geral destinados a manutenção dasde papelaria em geral destinados a manutenção das
Secretarias Municipal.Secretarias Municipal.Secretarias Municipal.Secretarias Municipal. 3 -ABERTURADOS ENVELOPES3 -ABERTURADOS ENVELOPES3 -ABERTURADOS ENVELOPES3 -ABERTURADOS ENVELOPES::::
DiaDiaDiaDia 12/04/2018 às 09:00 HORAS12/04/2018 às 09:00 HORAS12/04/2018 às 09:00 HORAS12/04/2018 às 09:00 HORAS na Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipal
de Jaboti.de Jaboti.de Jaboti.de Jaboti. 4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Edital Completo e possíveis atas e contrato no site www.Edital Completo e possíveis atas e contrato no site www.Edital Completo e possíveis atas e contrato no site www.Edital Completo e possíveis atas e contrato no site www.
jaboti.pr.gov.br.jaboti.pr.gov.br.jaboti.pr.gov.br.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 27/03/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 27/03/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 27/03/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 27/03/2018.

Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro OficialPregoeiro OficialPregoeiro OficialPregoeiro Oficial

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTASOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTASOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTASOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA

CNPJ/MF: 01.371.416/0001-89CNPJ/MF: 01.371.416/0001-89CNPJ/MF: 01.371.416/0001-89CNPJ/MF: 01.371.416/0001-89
AVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTASAVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, naEncontram-se à disposição dos senhores acionistas, naEncontram-se à disposição dos senhores acionistas, naEncontram-se à disposição dos senhores acionistas, na
sede social da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, àsede social da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, àsede social da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, àsede social da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, à
Rua Professor João Cândido, 555, Centro, na cidade deRua Professor João Cândido, 555, Centro, na cidade deRua Professor João Cândido, 555, Centro, na cidade deRua Professor João Cândido, 555, Centro, na cidade de
Londrina-PR, os documentos a que se refere o artigo 133Londrina-PR, os documentos a que se refere o artigo 133Londrina-PR, os documentos a que se refere o artigo 133Londrina-PR, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 deda Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 deda Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 deda Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017.dezembro de 2017.dezembro de 2017.dezembro de 2017.

Londrina, 26 de março de 2018.Londrina, 26 de março de 2018.Londrina, 26 de março de 2018.Londrina, 26 de março de 2018.
Junker de Assis GrassiottoJunker de Assis GrassiottoJunker de Assis GrassiottoJunker de Assis Grassiotto

Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

PREFEITURAMUNICIPALDEENGENHEIROBELTRÂO - PRPREFEITURAMUNICIPALDEENGENHEIROBELTRÂO - PRPREFEITURAMUNICIPALDEENGENHEIROBELTRÂO - PRPREFEITURAMUNICIPALDEENGENHEIROBELTRÂO - PR
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 054/2018PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 054/2018PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 054/2018PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 054/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de LicitaçãoLOCAL: Sala da Comissão Permanente de LicitaçãoLOCAL: Sala da Comissão Permanente de LicitaçãoLOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação
(edifício-sede da Prefeitura), localizado na Rua Manoel(edifício-sede da Prefeitura), localizado na Rua Manoel(edifício-sede da Prefeitura), localizado na Rua Manoel(edifício-sede da Prefeitura), localizado na Rua Manoel
Ribas n.º 160 – Centro – Engenheiro Beltrão/PRRibas n.º 160 – Centro – Engenheiro Beltrão/PRRibas n.º 160 – Centro – Engenheiro Beltrão/PRRibas n.º 160 – Centro – Engenheiro Beltrão/PR
RETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, noRETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, noRETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, noRETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, no
horário dashorário dashorário dashorário das
9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço9:00 às 11:30hs e das 14:00 às 17:00hs, no endereço
acima.acima.acima.acima.
DATA DA ABERTURA:DATA DA ABERTURA:DATA DA ABERTURA:DATA DA ABERTURA: 18/04/2018.18/04/2018.18/04/2018.18/04/2018.
HORÁRIO:HORÁRIO:HORÁRIO:HORÁRIO: 09:00 horas09:00 horas09:00 horas09:00 horas
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DOSEXECUÇÃO DOSEXECUÇÃO DOSEXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTROSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTROSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTROSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO
DEDEDEDE
REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) – CONVÊNIOREFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) – CONVÊNIOREFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) – CONVÊNIOREFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) – CONVÊNIO
N.º 018/2017N.º 018/2017N.º 018/2017N.º 018/2017
– SEDS/FEAS/CRAS – ENGENHEIRO BELTRÃO.– SEDS/FEAS/CRAS – ENGENHEIRO BELTRÃO.– SEDS/FEAS/CRAS – ENGENHEIRO BELTRÃO.– SEDS/FEAS/CRAS – ENGENHEIRO BELTRÃO.

Engenheiro Beltrão, 28 de Março de 2.018.Engenheiro Beltrão, 28 de Março de 2.018.Engenheiro Beltrão, 28 de Março de 2.018.Engenheiro Beltrão, 28 de Março de 2.018.
WALMIR SEGURAÇOWALMIR SEGURAÇOWALMIR SEGURAÇOWALMIR SEGURAÇO

Presidente CPLPresidente CPLPresidente CPLPresidente CPL

FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S.A.FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S.A.FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S.A.FIAÇÃO DE SEDA BRATAC S.A.
CNPJ/MF 61.080.735/0001-67CNPJ/MF 61.080.735/0001-67CNPJ/MF 61.080.735/0001-67CNPJ/MF 61.080.735/0001-67

NIRE 41.3.0008045-3NIRE 41.3.0008045-3NIRE 41.3.0008045-3NIRE 41.3.0008045-3
Companhia FechadaCompanhia FechadaCompanhia FechadaCompanhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas daConvidamos os Senhores Acionistas daConvidamos os Senhores Acionistas daConvidamos os Senhores Acionistas da FIAÇÃO DEFIAÇÃO DEFIAÇÃO DEFIAÇÃO DE
SEDA BRATAC S.A.SEDA BRATAC S.A.SEDA BRATAC S.A.SEDA BRATAC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em(“Companhia”) a se reunirem em(“Companhia”) a se reunirem em(“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 05 deAssembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 05 deAssembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 05 deAssembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 05 de
abril de 2018, às 09:00, na sede social da Companhia,abril de 2018, às 09:00, na sede social da Companhia,abril de 2018, às 09:00, na sede social da Companhia,abril de 2018, às 09:00, na sede social da Companhia,
localizada na cidade de Londrina, estado do Paraná, nalocalizada na cidade de Londrina, estado do Paraná, nalocalizada na cidade de Londrina, estado do Paraná, nalocalizada na cidade de Londrina, estado do Paraná, na
Avenida Brasília, 1075-A, Rodocentro, CEP 86070-020,Avenida Brasília, 1075-A, Rodocentro, CEP 86070-020,Avenida Brasília, 1075-A, Rodocentro, CEP 86070-020,Avenida Brasília, 1075-A, Rodocentro, CEP 86070-020,
a fim de deliberarem sobre a seguinte:a fim de deliberarem sobre a seguinte:a fim de deliberarem sobre a seguinte:a fim de deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA
Em Assembleia Geral Ordinária:Em Assembleia Geral Ordinária:Em Assembleia Geral Ordinária:Em Assembleia Geral Ordinária:

Exame, discussão e votação do relatório daExame, discussão e votação do relatório daExame, discussão e votação do relatório daExame, discussão e votação do relatório daa)a)a)a)
administração e das demonstrações financeirasadministração e das demonstrações financeirasadministração e das demonstrações financeirasadministração e das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 dereferentes ao exercício social encerrado em 31 dereferentes ao exercício social encerrado em 31 dereferentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.dezembro de 2017.dezembro de 2017.dezembro de 2017.
Deliberação sobre a destinação do lucro líquidoDeliberação sobre a destinação do lucro líquidoDeliberação sobre a destinação do lucro líquidoDeliberação sobre a destinação do lucro líquidob)b)b)b)
do exercício.do exercício.do exercício.do exercício.
Deliberação sobre a distribuição de dividendos eDeliberação sobre a distribuição de dividendos eDeliberação sobre a distribuição de dividendos eDeliberação sobre a distribuição de dividendos ec)c)c)c)
os juros sobre capital próprio.os juros sobre capital próprio.os juros sobre capital próprio.os juros sobre capital próprio.
Deliberação sobre a gratificação aosDeliberação sobre a gratificação aosDeliberação sobre a gratificação aosDeliberação sobre a gratificação aosd)d)d)d)
Administradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).
Fixação da remuneração global dosFixação da remuneração global dosFixação da remuneração global dosFixação da remuneração global dose)e)e)e)
Administradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho deAdministradores (membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).Administração e da Diretoria Executiva).
Outros assuntos de interesse da Companhia.Outros assuntos de interesse da Companhia.Outros assuntos de interesse da Companhia.Outros assuntos de interesse da Companhia.f)f)f)f)

Todos os documentos e informações necessários aoTodos os documentos e informações necessários aoTodos os documentos e informações necessários aoTodos os documentos e informações necessários ao
exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-exercício do direito de voto pelos acionistas encontram-
se disponíveis na sede social da empresa a partir destase disponíveis na sede social da empresa a partir destase disponíveis na sede social da empresa a partir destase disponíveis na sede social da empresa a partir desta
data.data.data.data.

Londrina, 22 de março de 2018.Londrina, 22 de março de 2018.Londrina, 22 de março de 2018.Londrina, 22 de março de 2018.
ANTONIO TAKAO AMANOANTONIO TAKAO AMANOANTONIO TAKAO AMANOANTONIO TAKAO AMANO

Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

SÚMULADE RECEBIMENTO DE LICENÇADESÚMULADE RECEBIMENTO DE LICENÇADESÚMULADE RECEBIMENTO DE LICENÇADESÚMULADE RECEBIMENTO DE LICENÇADE
OPERAÇÃOOPERAÇÃOOPERAÇÃOOPERAÇÃO

Indusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos e
Odontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0002-72 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0002-72 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0002-72 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0002-72 torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para fabricaçãoque recebeu do IAP, a Licença de Operação para fabricaçãoque recebeu do IAP, a Licença de Operação para fabricaçãoque recebeu do IAP, a Licença de Operação para fabricação
de instrumentos e materiais para uso médico e odontológicode instrumentos e materiais para uso médico e odontológicode instrumentos e materiais para uso médico e odontológicode instrumentos e materiais para uso médico e odontológico
instalada Rua Francisca Hosken de Farias Castro, n°395instalada Rua Francisca Hosken de Farias Castro, n°395instalada Rua Francisca Hosken de Farias Castro, n°395instalada Rua Francisca Hosken de Farias Castro, n°395
Parque Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Parque Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Parque Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Parque Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DESÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DESÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DESÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃOOPERAÇÃOOPERAÇÃOOPERAÇÃO

A Supergasbras Energia Ltda torna público que irá re-A Supergasbras Energia Ltda torna público que irá re-A Supergasbras Energia Ltda torna público que irá re-A Supergasbras Energia Ltda torna público que irá re-
querer ao IAP, a Renovação da Licença de Operaçãoquerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operaçãoquerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operaçãoquerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação
para Comercio atacadista de gás liquefeito de petróleopara Comercio atacadista de gás liquefeito de petróleopara Comercio atacadista de gás liquefeito de petróleopara Comercio atacadista de gás liquefeito de petróleo
(GLP) e transporte de produtos perigosos (GLP) instala-(GLP) e transporte de produtos perigosos (GLP) instala-(GLP) e transporte de produtos perigosos (GLP) instala-(GLP) e transporte de produtos perigosos (GLP) instala-
da na Rua Reciclagem n. 100, no Bairro Gleba Jacutingada na Rua Reciclagem n. 100, no Bairro Gleba Jacutingada na Rua Reciclagem n. 100, no Bairro Gleba Jacutingada na Rua Reciclagem n. 100, no Bairro Gleba Jacutinga
na cidade de Londrina / PR.na cidade de Londrina / PR.na cidade de Londrina / PR.na cidade de Londrina / PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇASÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇASÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇASÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADAAMBIENTAL SIMPLIFICADAAMBIENTAL SIMPLIFICADAAMBIENTAL SIMPLIFICADA

GALDINO ANDRADE FILHO- BIOTEC-ME, torna públicoGALDINO ANDRADE FILHO- BIOTEC-ME, torna públicoGALDINO ANDRADE FILHO- BIOTEC-ME, torna públicoGALDINO ANDRADE FILHO- BIOTEC-ME, torna público
que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Londrina, a Licença Ambiental Simplificada, para atividadeLondrina, a Licença Ambiental Simplificada, para atividadeLondrina, a Licença Ambiental Simplificada, para atividadeLondrina, a Licença Ambiental Simplificada, para atividade
de produção de inoculante biológico na UEL -CCB- Lab. dede produção de inoculante biológico na UEL -CCB- Lab. dede produção de inoculante biológico na UEL -CCB- Lab. dede produção de inoculante biológico na UEL -CCB- Lab. de
Ecologia Microbiana.Ecologia Microbiana.Ecologia Microbiana.Ecologia Microbiana.

SÚMULADE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULADE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULADE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULADE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇADE OPERAÇÃOLICENÇADE OPERAÇÃOLICENÇADE OPERAÇÃOLICENÇADE OPERAÇÃO

Indusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos eIndusbello Indústria e Comercio de Instrumentos Médicos e
Odontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0001-91 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0001-91 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0001-91 torna públicoOdontológicos Ltda, CNPJ 74.017.708/0001-91 torna público
que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente deque recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Londrina, Paraná, a Renovação da Licença de OperaçãoLondrina, Paraná, a Renovação da Licença de OperaçãoLondrina, Paraná, a Renovação da Licença de OperaçãoLondrina, Paraná, a Renovação da Licença de Operação
para fabricação de instrumentos e materiais para uso médicopara fabricação de instrumentos e materiais para uso médicopara fabricação de instrumentos e materiais para uso médicopara fabricação de instrumentos e materiais para uso médico
e odontológico instalada RuaTereza de Souza n°171 Parquee odontológico instalada RuaTereza de Souza n°171 Parquee odontológico instalada RuaTereza de Souza n°171 Parquee odontológico instalada RuaTereza de Souza n°171 Parque
Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.Industrial Kiugo Takata Londrina, Paraná.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

Menor Preço Item.Menor Preço Item.Menor Preço Item.Menor Preço Item.
OOOO Município de AmaporãMunicípio de AmaporãMunicípio de AmaporãMunicípio de Amaporã, através da, através da, através da, através da ComissãoComissãoComissãoComissão
Permanente de LicitaçãoPermanente de LicitaçãoPermanente de LicitaçãoPermanente de Licitação, designada pela Portaria, designada pela Portaria, designada pela Portaria, designada pela Portaria
nº 089/2018, de 23/03/2018, em conformidade com anº 089/2018, de 23/03/2018, em conformidade com anº 089/2018, de 23/03/2018, em conformidade com anº 089/2018, de 23/03/2018, em conformidade com a
Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei ComplementarLei nº 8.666/93, suas alterações, Lei ComplementarLei nº 8.666/93, suas alterações, Lei ComplementarLei nº 8.666/93, suas alterações, Lei Complementar
123/2006, e demais legislações aplicáveis, torna público,123/2006, e demais legislações aplicáveis, torna público,123/2006, e demais legislações aplicáveis, torna público,123/2006, e demais legislações aplicáveis, torna público,
que faráque faráque faráque fará realizar-serealizar-serealizar-serealizar-se no diano diano diano dia 19/04/2018, às 09h00min19/04/2018, às 09h00min19/04/2018, às 09h00min19/04/2018, às 09h00min,,,,
na Prefeitura Municipal de Amaporã, sito à Rua Sete dena Prefeitura Municipal de Amaporã, sito à Rua Sete dena Prefeitura Municipal de Amaporã, sito à Rua Sete dena Prefeitura Municipal de Amaporã, sito à Rua Sete de
Setembro, nº 21, Centro, licitação na modalidadeSetembro, nº 21, Centro, licitação na modalidadeSetembro, nº 21, Centro, licitação na modalidadeSetembro, nº 21, Centro, licitação na modalidade TomadaTomadaTomadaTomada
de Preçosde Preçosde Preçosde Preços,,,, dodododo Tipo Menor Preço por ItemTipo Menor Preço por ItemTipo Menor Preço por ItemTipo Menor Preço por Item, tem como, tem como, tem como, tem como
ObjetoObjetoObjetoObjeto Aquisição de 01 (um) Veículo, tipo Ônibus, ZeroAquisição de 01 (um) Veículo, tipo Ônibus, ZeroAquisição de 01 (um) Veículo, tipo Ônibus, ZeroAquisição de 01 (um) Veículo, tipo Ônibus, Zero
Km, Ano/Modelo de fabricação 2017/2018 ou Superior,Km, Ano/Modelo de fabricação 2017/2018 ou Superior,Km, Ano/Modelo de fabricação 2017/2018 ou Superior,Km, Ano/Modelo de fabricação 2017/2018 ou Superior,
Capacidade mínima de 41 Lugares (40 passageiros +Capacidade mínima de 41 Lugares (40 passageiros +Capacidade mínima de 41 Lugares (40 passageiros +Capacidade mínima de 41 Lugares (40 passageiros +
01 motorista)01 motorista)01 motorista)01 motorista), Recurso do Governo do Estado do Paraná, Recurso do Governo do Estado do Paraná, Recurso do Governo do Estado do Paraná, Recurso do Governo do Estado do Paraná
- SESA, conforme Termo de Referência Anexo I,- SESA, conforme Termo de Referência Anexo I,- SESA, conforme Termo de Referência Anexo I,- SESA, conforme Termo de Referência Anexo I, dodododo
Edital.Edital.Edital.Edital. Prazo de entrega até 60 dias a partir da assinaturaPrazo de entrega até 60 dias a partir da assinaturaPrazo de entrega até 60 dias a partir da assinaturaPrazo de entrega até 60 dias a partir da assinatura
do contrato.do contrato.do contrato.do contrato. O valor máximo para contratação é de R$O valor máximo para contratação é de R$O valor máximo para contratação é de R$O valor máximo para contratação é de R$
450.000,00. Cadastro do CRC empresas interessadas no450.000,00. Cadastro do CRC empresas interessadas no450.000,00. Cadastro do CRC empresas interessadas no450.000,00. Cadastro do CRC empresas interessadas no
certame até dia 16/04/2018.certame até dia 16/04/2018.certame até dia 16/04/2018.certame até dia 16/04/2018.
Edital na íntegraEdital na íntegraEdital na íntegraEdital na íntegra: O Edital poderá ser retirado no site: O Edital poderá ser retirado no site: O Edital poderá ser retirado no site: O Edital poderá ser retirado no site
do municípiodo municípiodo municípiodo município www.amapora.pr.gov.brwww.amapora.pr.gov.brwww.amapora.pr.gov.brwww.amapora.pr.gov.br, ou na Divisão de, ou na Divisão de, ou na Divisão de, ou na Divisão de
Compras e Licitação, sito à Rua Sete de Setembro, nº 21,Compras e Licitação, sito à Rua Sete de Setembro, nº 21,Compras e Licitação, sito à Rua Sete de Setembro, nº 21,Compras e Licitação, sito à Rua Sete de Setembro, nº 21,
Centro, em horário comercial, aCentro, em horário comercial, aCentro, em horário comercial, aCentro, em horário comercial, a partir de 03/04/2018 atépartir de 03/04/2018 atépartir de 03/04/2018 atépartir de 03/04/2018 até
17/04/2018 às 17:00 hs17/04/2018 às 17:00 hs17/04/2018 às 17:00 hs17/04/2018 às 17:00 hs. Informações fone: (44) 3437-. Informações fone: (44) 3437-. Informações fone: (44) 3437-. Informações fone: (44) 3437-
8325.8325.8325.8325.

Amaporã/PR, 28 de março de 2018.Amaporã/PR, 28 de março de 2018.Amaporã/PR, 28 de março de 2018.Amaporã/PR, 28 de março de 2018.
Terezinha FumikoYamakawaTerezinha FumikoYamakawaTerezinha FumikoYamakawaTerezinha FumikoYamakawa - Prefeita Municipal- Prefeita Municipal- Prefeita Municipal- Prefeita Municipal
Florença Thais Castro BorgesFlorença Thais Castro BorgesFlorença Thais Castro BorgesFlorença Thais Castro Borges - Presidente da- Presidente da- Presidente da- Presidente da

Comissão de LicitaçãoComissão de LicitaçãoComissão de LicitaçãoComissão de Licitação

RESIDENCIALQUINTADABOAVISTARESIDENCIALQUINTADABOAVISTARESIDENCIALQUINTADABOAVISTARESIDENCIALQUINTADABOAVISTA
Avenida Garibalde Deliberador , 99Avenida Garibalde Deliberador , 99Avenida Garibalde Deliberador , 99Avenida Garibalde Deliberador , 99

Londrina -PRLondrina -PRLondrina -PRLondrina -PR
CNPJ: 78964947/0001-00CNPJ: 78964947/0001-00CNPJ: 78964947/0001-00CNPJ: 78964947/0001-00

ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA
EDITALDE CONVOCACÃOEDITALDE CONVOCACÃOEDITALDE CONVOCACÃOEDITALDE CONVOCACÃO

A sindica do CondomínioA sindica do CondomínioA sindica do CondomínioA sindica do Condomínio Residencial Quinta daResidencial Quinta daResidencial Quinta daResidencial Quinta da
Boa VistaBoa VistaBoa VistaBoa Vista, no uso de suas atribuições e na forma, no uso de suas atribuições e na forma, no uso de suas atribuições e na forma, no uso de suas atribuições e na forma
convencionalmente prevista, convoca os senhoresconvencionalmente prevista, convoca os senhoresconvencionalmente prevista, convoca os senhoresconvencionalmente prevista, convoca os senhores
condôminos para Assembleia Geral Ordinária, que secondôminos para Assembleia Geral Ordinária, que secondôminos para Assembleia Geral Ordinária, que secondôminos para Assembleia Geral Ordinária, que se
fará realizar no diafará realizar no diafará realizar no diafará realizar no dia 03 (três) de abril de 201803 (três) de abril de 201803 (três) de abril de 201803 (três) de abril de 2018, no sa-, no sa-, no sa-, no sa-
lão de festas do próprio Condomínio, às 19:30 horas,lão de festas do próprio Condomínio, às 19:30 horas,lão de festas do próprio Condomínio, às 19:30 horas,lão de festas do próprio Condomínio, às 19:30 horas,
em primeira convocação, com a presença de 2/3 dosem primeira convocação, com a presença de 2/3 dosem primeira convocação, com a presença de 2/3 dosem primeira convocação, com a presença de 2/3 dos
condôminos, ou àscondôminos, ou àscondôminos, ou àscondôminos, ou às 20:00 horas20:00 horas20:00 horas20:00 horas, em segunda e ultima, em segunda e ultima, em segunda e ultima, em segunda e ultima
convocação, com qualquer número de presentes, a fimconvocação, com qualquer número de presentes, a fimconvocação, com qualquer número de presentes, a fimconvocação, com qualquer número de presentes, a fim
de deliberarem sobre o seguinte assunto:de deliberarem sobre o seguinte assunto:de deliberarem sobre o seguinte assunto:de deliberarem sobre o seguinte assunto:
1 — Prestação de Contas (abril/17 a março/18);1 — Prestação de Contas (abril/17 a março/18);1 — Prestação de Contas (abril/17 a março/18);1 — Prestação de Contas (abril/17 a março/18);
2 —Assuntos Gerais2 —Assuntos Gerais2 —Assuntos Gerais2 —Assuntos Gerais
O condômino poderá fazer-se representar por procu-O condômino poderá fazer-se representar por procu-O condômino poderá fazer-se representar por procu-O condômino poderá fazer-se representar por procu-
rador com poderes especiais e munidos de procuraçãorador com poderes especiais e munidos de procuraçãorador com poderes especiais e munidos de procuraçãorador com poderes especiais e munidos de procuração
com firma reconhecida. Tendo em vista tratar-se decom firma reconhecida. Tendo em vista tratar-se decom firma reconhecida. Tendo em vista tratar-se decom firma reconhecida. Tendo em vista tratar-se de
assuntos que envolvem interesses diretos de todosassuntos que envolvem interesses diretos de todosassuntos que envolvem interesses diretos de todosassuntos que envolvem interesses diretos de todos
os condôminos, contamos com a sua indispensávelos condôminos, contamos com a sua indispensávelos condôminos, contamos com a sua indispensávelos condôminos, contamos com a sua indispensável
presença, entendido que o não comparecimento obri-presença, entendido que o não comparecimento obri-presença, entendido que o não comparecimento obri-presença, entendido que o não comparecimento obri-
gará o faltoso ao cumprimento das decisões tomadas,gará o faltoso ao cumprimento das decisões tomadas,gará o faltoso ao cumprimento das decisões tomadas,gará o faltoso ao cumprimento das decisões tomadas,
inaceitáveis, portanto, quaisquer reclamações poste-inaceitáveis, portanto, quaisquer reclamações poste-inaceitáveis, portanto, quaisquer reclamações poste-inaceitáveis, portanto, quaisquer reclamações poste-
riores.riores.riores.riores.

Londrina. 28 de março de 2018.Londrina. 28 de março de 2018.Londrina. 28 de março de 2018.Londrina. 28 de março de 2018.
Viviane SalvadegoViviane SalvadegoViviane SalvadegoViviane Salvadego

SíndicaSíndicaSíndicaSíndica
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