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 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE

 Despacho do Coordenador, de 06-04-2020
Processo: SES-PRC-2020/05096
Interessado: Complexo Hospitalar Padre Bento de Gua-

rulhos
Assunto: Aquisição de material de consumo, reagentes e 

insumos para equipamento analisador automático de gases 
sanguíneos e eletrólitos, modelo ABL 80 .

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor 
Técnico de Saúde III do Complexo Hospitalar "Padre Bento" 
- Guarulhos, objetivando a aquisição de material de consumo 
- Reagente e Insumos para equipamento analisador automático 
de gases sanguíneos e eletrólitos, modelo ABL 80, por meio da 
empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, 
CNPJ 04.964.379/0001-00, com fundamento no artigo 25, inciso 
I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em 
conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

 COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO 
DA ROCHA

 Extrato de Contrato
Nota de Empenho
Dispensa de Licitação 17/2020
Processo: SES-PRC-2020/14242
Servico de publicidade e propaganda
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda 

e Publicidade Ltda
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Nota de Empenho: 2020NE00320
Data do Empenho: 30-03-2020
Valor da Nota: R$ 72,00
Programa de Trabalho:10122094062150000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903918
PTRES:090602
Prazo de Entrega: 01-04-2020
Assinatura Ordem Execução Serviços: 03-04-2020
 Extrato de Contrato / Nota de Empenho
Convite 19/2020 - Processo Nº: SES-PRC- 2020/12359
Aquisição de medicamentos/soluções (álcool e outros).

Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Nota de Empenho: 2020NE0346
Data do Empenho: 02-04-2020
Valor da Nota: R$ 900,00
Contratada: Capromed Farmaceutica Ltda
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Nota de Empenho: 2020NE00347
Data do Empenho: 02-04-2020
Valor da Nota: R$ R$ 3.744,00
Natureza de Despesa: 33903030
PTRES:090616
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001141
Prazo de Entrega: 15 dias corridos a partir do recebimento 

da Nota de Empenho

 HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES 
DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

 Portaria HEPP-G - 2, de 2-4-2020
O Diretor do Hospital Estadual “Dr. Odilo Antunes de Siquei-

ra” de Presidente Prudente expede a seguinte portaria: 
Artigo 1º - De acordo com o art. 74, incisos I e VIII do 

Decreto 35.132 de 17/06/92 e face às novas diretrizes e 
a regulamentação referente à composição e funcionamento 
de Comissões/Permanentes altero a Comissão de Equipe de 
Dietoterapia Nutricional Multidisciplinar em cumprimento a 
Portaria nº 272/MS/SNVS, de 08 de abril de 1998. A Equipe de 
Dietoterapia Nutricional Multidisciplinar será composto pelos 
seguintes servidores:

- Christiane Hashimoto Hirata, RG 14.818.361 – Coordena-
dora Clínica - Nutróloga

- Cássia Moscardi Conde – RG 16.403.924-7 Coordenadora 
Administrativa

- Dr. Renato Luz Furquim – RG 8.082.993 – Médico Obstetra
- Cátia Fernanda Pavani- RG 29.557.228-0 – Médico 

Obstetra
- Drª Patrícia Rodrigues Naufal Spir – RG 22.179.825-0 – 

Médico Pediatra Infectologista
- Marlúcia Aparecida Ambrósiodos Santos – RG 26.108.991-

2 - Enfermeira
- Janaína Oliveto Cestari – RG 22.503.938 – Farmacêutica

- Deise Maria Vieira – RG 16.255.655 – Assistente Social
Suplentes:
- Drª Silvana Martins Arruda – RG 13.551.577 – Médico 

Neonatologista
- Dr. José Maria Muchon Filho – RG 7.217.941-7 – Médico 

Cirurgião Geral.
- Léia Regina Mendes Furquim – RG 15.411.734-1 - Enfer-

meira
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando as portarias anteriores.
Artigo 3º - A Comissão ora designada deverá iniciar de 

imediato os trabalhos pertinentes às suas atribuições.

 HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE00464
Processo 2019/09983
N° Contrato: 2020CT00389
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: Celio Alves de Oliveira Comercial - EPP
CNPJ: 18249454000166
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903016
Objeto: Aquisição de Material de Acondicionamento e 

Embalagem
Tipo da Licitação: Convite
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$634,00
Data da Assinatura: 03Abr2020
 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020Ne00455
Processo 2020/14721
N° Contrato: 2020CT00381
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: Portal Ltda - CNPJ: 05005873000100
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903030
Objeto: Aquisição de Medicamentos e Insumos Farma-

ceuticos
Tipo da Licitação: Dispensa de Licitação
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$1.980,00
Data da Assinatura: 01Abr2020

 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE00457
Processo 2019/09976D
N° Contrato: 2020CT00383
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: Support Produtos Nutricionais Ltda.
CNPJ: 01107391001263
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903010
Objeto: Aquisição de Generos Alimenticios
Tipo da Licitação: Pregão Eletrônico
Vigência: A Partir da Emissão, Até 31-12-2020
Valor: R$475,20
Data da Assinatura: 01Abr2020
 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020Ne00273
Processo 2019/10105
N° Contrato: 2020CT00227
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: Jocean Ind. Grafica Ltda - CNPJ: 

46565602000197
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903983
Objeto: Servicos Graficos
Tipo da Licitação: Pregão Eletrônico
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$11.940,00
Data da Assinatura: 05Mar2020
 Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020Ne00463
Processo 2019/09983
N° Contrato: 2020CT00388
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: Lix-Max Com.de Embalagens Ltda-Me - CNPJ: 

03411421000101
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903016
Objeto: Aquisição de Material de Acondicionamento e 

Embalagem
Tipo da Licitação: Convite
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$510,00
Data da Assinatura: 03Abr2020

 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Instituto Sócrates Guanaes - ISG - Hospital Regional do Litoral Norte

01/04/2020   |   12:17 AM

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/HRLN
HRLN - Hospital Regional Litoral Norte
CNPJ nº 03.969.808/0015-75

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (em reais)

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto 
Em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Sem movimento

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas da administração são parte 

integrante das demonstrações contábeis.
A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há 
operações registradas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício 
é igual ao resultado abrangente.

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional: O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma 
Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, qua-
lificada como Organização Social, fundada em 13 de julho de 2000, com 
sede e foro em Salvador, Estado da Bahia, e tem por objetivo a realização 
de atividades ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino 
e pesquisa, promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada 
para valorização da ética e princípios humanísticos vinculados à medicina e 
outras áreas da saúde. Especializada em gestão de serviços de saúde seja 
ela pública ou privada, utilizando-se de técnicas inovadoras de gestão e 
equipe altamente qualificada, vem transformando a realidade de atendimen-
to à saúde por onde passa. Recentemente, o Governo de Estado de São 
Paulo, mais especificamente a SES-SP - Secretaria Estadual de Saúde de 
São Paulo, com intuito de aperfeiçoar o atendimento prestado aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo ao usuário qualidade na as-
sistência em suas unidades, aderiu ao modelo de terceirização da gestão de 
saúde, atribuindo esta função às OSS - Organizações Sociais ligadas a 
Saúde. Com isso, o ISG foi convidado a fazer parte de nova metodologia de 
gestão de saúde implantada pelo Governo de São Paulo, sendo escolhido 
em processo licitatório para administrar uma das unidades de saúde do es-
tado, o HRLN - Hospital Regional do Litoral Norte, localizado na cidade de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo. Por meio do Conselho deliberativo do 
ISG Sede, foi criada uma Filial ISG no local, justamente para aplicar as 
metodologias de gestão na unidade HRLN, atendendo inicialmente as re-
gras definidas no contrato de gestão nº 1872315/2019, assinado em 20 de 
dezembro de 2019, com vigência de 60 meses, prorrogável dentro do limite 
legal. 2. Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade com re-
lação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contá-
beis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no que 
tange à Interpretação Técnica ITG 2002 (R1), aplicáveis às Entidades sem 
finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma 
Brasileira de Contabilidade TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência 
Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 1.305/2010, cujas sínteses 
estão demonstradas a seguir: 2.2. Base de mensuração: As demonstra-
ções contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que os 
ativos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo, nos casos aplicáveis. 2.3. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é 
a moeda funcional do Instituto. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do 
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis 
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 

Ativo Nota 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 3.917.202,61
3.917.202,61

Não Circulante 0,00
Total do ativo 3.917.202,61

Ativo compensado 0,00
Total do ativo e 
do ativo compensado 3.917.202,61

Passivo Nota 2019
Circulante

Subvenções assistenciais a realizar 5 3.917.202,61
Outros passivos –

3.917.202,61
Não Circulante 0,00
Patrimônio Líquido 0,00
Total do passivo 3.917.202,61
Passivo compensado –
Total do passivo, patrimônio 
 líquido e passivo compensado 3.917.202,61

2019
Receitas com restrição
Programa atividades de saúde 2,40
Custos com programa
Programa atividades de saúde 0,00
Superávit bruto 2,40
Resultado financeiro
Despesas financeiras (2,40)

(2,40)
Superávit do exercício - Área de Saúde –

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019
Superávit do exercício –

Variações nos ativos e passivos
Estoque –
Despesas antecipadas –
Depósitos judiciais –
Partes relacionadas –
Outros ativos –
Fornecedores –
Salários e encargos sociais –
Obrigações tributárias –
Subvenções assistenciais a realizar 3.917.202,61
Outros passivos –

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados nas atividades operacionais 3.917.202,61
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 3.917.202,61
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício –
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.917.202,61

todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 3.1. 
Instrumentos financeiros: (a) Ativos financeiros não derivativos: O 
Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de 
caixa que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. 
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e 
aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de venci-
mentos inferiores a 90 dias, que são prontamente conversíveis em numerá-
rio. (b) Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto 
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retira-
das, canceladas ou vencidas. Em 31 de dezembro de 2019, os passivos fi-
nanceiros não derivativos do Instituto estavam representados por subven-
ções a realizar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são registrados pelo cus-
to amortizado por meio do método dos juros efetivos. 3.2. Ativo imobiliza-
do: (a) Reconhecimento e mensuração: O Instituto Sócrates Guanaes, 
por meio do contrato de gestão nº 1872315/2019, administra o Hospital 
Regional Litoral Norte - HRLN e todos os bens cedidos e/ou adquiridos com 
recursos do contrato, caso existam. Pelo novo entendimento à regra contá-
bil, esses bens deixaram de ser registrados no imobilizado e no intangível. 
O contrato de gestão define que tais bens são do Estado e que ao final do 
contrato estes serão devolvidos a Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo - SES-SP. Os bens adquiridos no decurso do exercício, caso existam 
passaram a ser registrados em contas de controle “contas de compensa-
ção”. Estes bens, por sua vez, continuam, apenas, sendo registrados pelo 
custo histórico de aquisição. (b) Depreciação: A depreciação, cuja regra 
define que deve ser calculada pela estimativa de vida útil, caso existam, 
deixa de ser aplicada aos bens adquiridos com recursos do contrato de ges-
tão, em virtude de estes não serem de propriedade do Instituto Sócrates 
Guanaes, mas, sim, do Estado de São Paulo. 3.3. Redução ao valor recu-
perável (“impairment”): O valor contábil do ativo imobilizado, quando exis-
tente, é revisto a cada data de apresentação para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recupe-
rável do ativo é determinado. Contudo em virtude do novo entendimento à 
regra contábil, os bens adquiridos com recursos do contrato de gestão nº 
1872315/2019, deixam de ser registrados no imobilizado e no intangível do 
Instituto, conforme informado no item 3.2 acima descrito. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo 
exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas 
no resultado. Não houve indicação de perda no valor recuperável dos valo-
res contábeis do ativo imobilizado do Instituto em 31 de dezembro de 2019. 
3.4. Estoques: Os estoques, quando existentes, são demonstrados ao cus-
to ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determina-
do pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo médio pon-
derado móvel e, em geral, compreendem os insumos de utilização na ope-
ração do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de con-
sumo etc.). 3.5. Patrimônio social: O Instituto aplica integralmente, na for-
ma da legislação aplicável, seus recursos na manutenção de seus objetivos. 
3.6. Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas, 

5. Subvenções assistências a realizar: O montante de subvenção a realizar proveniente do contrato nº 1872315/2019 ISG-HRLN está composto da seguinte forma:

Ano
Período 
de Execução

Subvenção 
Recebida 

(+)

Rendimento 
aplicação 

(+)
Custo Imob. 

Anterior (-)

Outras 
Receitas 

(+)

Reconh. Custo 
de Glosa e 
Ajustes (-)

Custos 
Realizados 

(-)

Saldo Sub. a Executar 
(Passivo) ou a 

Receber (Ativo)

Subvenção 
Prevista 

Anual

Saldo Acum. Sub. a 
Receber Conforme 
Cronograma Anual

Valor do 
Contrato/ 

Aditivo

Saldo Acumulado 
de Subvenção 

a Receber

Saldo Sub. Acumulada 
a Executar (Pos.) ou 

Défcit (Neg.)
2019 20/12/2019 

a 20/11/2020 3.916.803,94 398,67 – – – – 3.917.202,61 – – 3.916.803,94 409.749.222,50 405.832.418,56 409.749.621,17

mensalmente, respeitando os princípios Fundamentais de Contabilidade, 
em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. No que se 
refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas 
em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconheci-
mento no resultado. 3.7. Tributação: O Instituto é uma entidade sem fins 
lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi provi-
sionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. A base de 
cálculo, para apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O percen-
tual aplicado para a apuração do PIS é de 1% sobre o valor da folha. Quando 
existir valor a ser apurado, este é recolhido mensalmente. 3.8. 
Comparabilidade: Em detrimento da data de início das atividades do ISG, 
junto ao contrato de gestão do HRLN, no qual se fez a partir de 12/2019, não 
foi possível realizar a comparabilidade das informações aqui descritas, com 
o exercício anterior.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2019
Caixa e bancos 0,00
Aplicações financeiras (i) 3.917.202,61

3.917.202,61
(i) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a contas de ca-
derneta de poupança no Banco do Brasil, remuneradas a taxas de mercado. 
Esses saldos consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito 
de honrar compromissos, no curto prazo, rapidamente conversíveis em di-
nheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Cada recurso 
recebido em razão do convênio é alocado em contas-correntes que foram 
criadas especificamente para geri-lo e aplicá-lo devidamente. Porém, o ISG 
é responsável pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos a 
restrições e/ou vinculação por parte do doador.

A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que o Instituto cumprirá to-
das as condições estabelecidas e relacionadas à aplicação. A subvenção aqui apresentada impõe determinada 
condição de desempenho futuro e/ou limitações em sua aplicação, sobre o Instituto (ISG/HRLN), desta forma a 
mesma é controlada no passivo e somente após atendido os critérios de desempenho e/ou utilização do recurso 
é reconhecida como receita. 6. Contingências: Em virtude do início do contrato de gestão ter ocorrido a partir do 
dia 20/12/2019, a Entidade não é parte de nenhuma ação judicial, decorrentes do curso normal das operações, en-
volvendo questões trabalhistas, tributarias ou cíveis. Neste sentido, não existe estimativa de causas classificadas 

em 31 dezembro de 2019 como perda prováveis, com base em informações de seus assessores jurídicos. Por este 
motivo, não foi realizado nenhuma provisão. 7. Eventos subsequentes: Até a presente data, não houve outros 
fatos relevantes que pudessem ser objeto de destaque nesta nota. Era o que tínhamos a relatar e esclarecer, em 
adendo às Demonstrações Financeiras ora encerradas e apresentadas. Caraguatatuba - SP, 23 de março de 2020.

André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes - Diretor presidente - CPF: 195.644.575-72
Terêncio Sant’Ana Costa 

Diretor Financeiro - CPF: 053.180.415-15
Raphael Lindenbach de Morais 

Contador CRC 1SP 261037


