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Continuação: Vision Med Asssistência Médica Ltda.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e quotistas da Vision Med Assistência Médica Ltda. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Vision Med Assistência Médica Ltda., identificadas como controladora e consolidado respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vision Med Assistência Médica Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Base para opinião: 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 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à entidade de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no 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 com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Continuidade operacional: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos 
à atenção para as demonstrações financeiras, que indicam que a empresa apresentou capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 
2020 e insuficiência de ativos garantidores de provisões técnicas nos patamares requeridos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
naquela data, conforme mencionado na nota explicativa nº 13.h. Os planos da Administração com relação às atividades operacionais estão 
descritos na nota explicativa nº 1. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade das operações da empresa. A 
recuperação dos valores registrados no ativo depende do sucesso das operações futuras da empresa. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeira se o relatório do auditor: A administração da empresa é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 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, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 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 entidade 

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em 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 nível de 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 relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 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 relevante resultante 
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 falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes 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, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. Auditasse Auditores Independentes 
- CRC-RJ nº 237/O-0; Jorge Domingues - Contador - CRC-RJ nº 020.628/O-3.

NOTA 27 - COBERTURA DE SEGUROS: Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa possuía as seguintes coberturas de seguros contratadas 
com terceiros:
Modalidade Importâncias Seguradas
Danos materiais às edificações e instalações 49.418
Responsabilidade civil 1.480
Perda de aluguel 2.047
NOTA 28 - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM A QUALICORP: Em 10 de março de 2014, foi celebrado um acordo comercial com 
a empresa Qualicorp Corretora de Seguros S.A., no qual prevê a comercialização pela Qualicorp, dos planos de assistência à saúde coletivos por 
adesão da Vision Med sendo outorgado à referida corretora, a exclusividade, em âmbito nacional, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Em contrapartida 
à referida exclusividade concedida para a comercialização dos planos de saúde coletivos por adesão, a Qualicorp efetuou o pagamento em 14 de 
março de 2014 no montante total de R$40.000. Referido montante, efetivamente recebido pela Empresa, foi apropriado ao resultado de forma 
linear pelo período da exclusividade concedida à Qualicorp, o que ocorreu até o mês de fevereiro de 2019, sendo assim não teve valor no resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentado na rubrica “Outras receitas operacionais”.
NOTA 29 - CONTRATO DE PARCERIA OPERACIONAL COM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS: Em 26 de dezembro de 
2017, Vision Med e Administradora de Benefícios, firmaram acordo comercial para implementação de plataforma denominada “Golden  - Clube 
de Vantagens” envolvendo ações de marketing e operacionais, desenvolvimento de parcerias comerciais, e apoio, através da estipulação da 
Administradora de Benefícios relacionada à determinados contratos coletivos empresariais que compõem a carteira de clientes da própria Vision 
Med, com até 29 vidas, bem como novas vendas a partir de 01 de fevereiro de 2018. Em contrapartida ao ingresso nas ações descritas acima, a 
Administradora de Benefícios pagou o preço total de R$55.000, sendo que R$40.000 correspondente a Carteira Estoque, reconhecido no exercício 
de 2017 e R$15.000 referente a Carteira Vendas, que foi apropriado ao resultado de forma linear pelo período do acordo, que ocorreu até o mês de 
novembro de 2019, desse modo, no exercício de 2020 não teve valor a ser apresentado em “Outras receitas operacionais”. 
NOTA 30 - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM REFERENCIADO PARCEIRO: Em 09 de outubro de 2019, foi firmado acordo 
comercial de exclusividade, em âmbito nacional, de referenciamento em serviços médicos de oncologia ambulatoriais com referenciado parceiro, 
pelo prazo de 20 (vinte anos), com o término previsto para outubro de 2039. Em contrapartida pela obrigação de referenciamento exclusivo, a 
referenciada pagou o total de R$25.497. O referido montante, efetivamente recebido pela Empresa, está sendo apropriado ao resultado de forma 
linear pelo período da exclusividade concedida, tendo sido reconhecido no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o valor de 
R$1.275, apresentado na rubrica “Outras receitas operacionais”
NOTA 31 - OBJETIVOS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO: Os valores constantes nas contas do ativo e passivo, 
como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2020 e correspondem, aproximadamente, 
ao seu valor de mercado. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contra-
prestações pecuniárias a receber, empréstimos e financiamentos e as obrigações relacionadas ao curso normal de suas operações, principalmente, 
aqueles referentes aos eventos a liquidar e comercialização sobre operações de assistência à saúde. Os valores registrados se equivalem aos 
valores de mercado. Os saldos relativos ao caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras estão registrados com base em seus respectivos 
valores de mercado, que equivalem aos valores contábeis. Os valores das contraprestações pecuniárias a receber e das obrigações surgidas no 
curso normal das operações, principalmente, com os eventos a liquidar e comercialização sobre operações de assistência à saúde, se encontram 
registrados pelos seus valores contratuais, os quais equivalem ao valor de mercado. Quanto aos empréstimos e financiamentos, foram inicialmente 

reconhecidos a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos, tomando como 
base seus valores contratuais e condições contratadas. O principal fator de risco de mercado que a Empresa se encontra exposto é o risco de 
crédito associado à possibilidade do não recebimento de valores faturados aos seus clientes, o qual é atenuado pela venda à uma base pulverizada 
de clientes e pela possibilidade legal de interrupção do atendimento aos beneficiários de planos de saúde após um período considerado curto 
de inadimplência. O risco de crédito relacionado aos recursos mantidos em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras se encontra 
substancialmente reduzido pelo fato de serem concentradamente mantidos em instituições financeiras de primeira linha e reconhecida liquidez. A 
Empresa não possui exposição ao risco de taxa de câmbio em função de não possuir saldos em moeda estrangeira. Não existiam operações com 
derivativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
NOTA 32 - PANDEMIA CORONAVÍRUS: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado 
a pandemia mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia mundial com fechamento de 
aeroportos em diversos países, bem como, adoção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral nos referidos países. 
O Brasil e toda a sua cadeia de produtos e serviços teve que se reinventar para sobreviver. No setor de saúde suplementar não foi diferente. A 
Vision Med tomou decisões imediatas ao anúncio da crise sanitária que se instalava e acelerou o processo de transformação digital que permitiu, 
num espaço muito curto de tempo, colocar mais de 60% dos colaboradores trabalhando de forma remota, preservando a saúde e o emprego de 
todos. Várias outras medidas foram adotadas visando o bem-estar das pessoas e familiares, com uma comunicação mais aberta e constante e 
ainda, o acompanhamento de uma equipe de médicos do trabalho. Para atravessar esse momento extremamente difícil, não só para a Vision Med, 
mas para toda a sociedade brasileira, foram investidos cerca de R$16 milhões na atualização do parque tecnológico. Tais investimentos, propor-
cionaram à empresa, ao longo do último período, seguir, diariamente, repensando as possibilidades do negócio, mantendo toda a operação em 
pleno funcionamento e garantindo os níveis de serviço de forma transparente para seus clientes, para a rede referenciada, para os canais de vendas 
e demais parceiros de negócio. A Vision Med experimentou redução de cerca de 9,6% em seu volume de senhas para internações de urgência e 
internações eletivas no ano de 2020. Entretanto, a partir de setembro esses eventos já mostravam retorno à normalidade. A mesma avaliação se 
verificou nos exames laboratoriais e consultas, ou seja, uma desaceleração de março a agosto e um retorno significativo a partir de setembro a 
patamares, em alguns casos, acima da normalidade. Ademais, apesar do avanço da pandemia e da expectativa da aplicação das vacinas, ainda há 
muitas dúvidas quanto aos possíveis efeitos econômicos futuros.
NOTA 33 - EVENTOS SUBSEQUENTES: Declaramos que, de 31 de dezembro de 2020, até a data de emissão deste relatório, não ocorreram 
quaisquer eventos subsequentes que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações 
contábeis apresentadas ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
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AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIAL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI torna público que
realizará chamada pública, para selecionar 20 (vinte) empresas, de médio porte, localizadas
na área de abrangência do Polo Industrial de Manaus. Informações por e-mail:
licitacao@abdi.com.br.

O Edital está disponível no site
www.abdi.com.br/transparenciaeprestacaodecontas, aba "Aquisição de Bens e Serviços".

ANDRÉ SANTA RITA PEREIRA
Presidente da CPL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO CRIANÇA CIDADÃ
BA L A N C E T E

. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO CRIANÇA CIDADÃ

. CNPJ/MF Nº 73.759.979/0001-50

. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

. ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.RECEITAS OPERACIONAIS

.Contribuições e Doações 797.108,00

.RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

.Lucro s/Aplicações Financeiras 6.106,91 803.214,91

.TOTAL DAS RECEITAS

.DESPESAS OPERACIONAIS

. Despesas com Pessoal 225.578,44

. Encargos Sociais 18.046,28

. Prestações de Serviços 292.107,02

. Impostos e Taxas 3.542,80

. Despesa Alimentação 107.505,15

. Despesas de Custeio 23.233,22

. Depreciação 37.414,62

. Despesas Financeiras 1.330,17

. Despesas Administrativas 168.516,35 877.274,05

. DEFICIT NO EXERCICIO 74.059,14

. A T I V O

.CIRCULANTE

.DIPONIVEL

.Bancos C/Movimento 1,00

.Aplicações Financeiras 844.911,08 844.912,08

.PERMANENTE

.Investimentos 2.708,30

.IMOBILIZADO

.Maquinas e Equipamentos 488.227,99

.Depreciação maq. Equip. (-) 488.227,99

.Fe r r a m e n t a s 131.923,61

.Depreciação ferramentas (-) 131.923,61

.Instalações 182.630,76

.Depreciação Instalações (-) 182.630,76

.Moveis e Utensilios 124.072,42

.Depreciação Mov. E Utens; (-) 124.072,42

.Equipamentos de Escritorio 279.520,29

.Depreciação Equip. Esc. (-) 279.520,29

.Veiculos 139.193,00

.Depreciação Veiculos (-) 139.193,00

.Equipamentos Esportivos 2.309,80

.Depreciação Equip. Esport. (-) 2.309,80

.Instrumentos Musicais 113.228,02

.Depreciação Inst. Musicais (-) 113.373,80

.TOTAL DO ATIVO 847.620,38

. P A S S I V O

.ENCARGOS A PAGAR

. Diversos 7.031,64

.CIRCULANTE

.PATRIMONIO LIQUIDO

. Patrimonio 914.647,88

. Deficit no exercicio (74.059,14) 840.588,74

.TOTAL DO PASSIVO 847.620,38

. Importa o presente Balanço Geral que soma igualmente no Ativo e Passivo a importância
de R$847.620,38 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta e oito
centavos). Rio de Janeiro, RJ, 31 de dezembro de 2020. HELIO REGUA BARCELOS JUNIOR,
Presidente. PABLO GOLDENBERG, Contador CRC -RJ 089370-03, CPF 02178431747.

. PARECER DO CONSELHO FISCAL

. O Conselho Fiscal da Associação Beneficente Rio Criança Cidadã, no uso de suas
atribuições estatutárias, declara que apreciou e examinou as contas relativas ao Exercício
de dois mil e vinte, além dos seguintes documentos: certidão negativa de débitos
relativos ao tributos federais e à dívida ativa da união, com confirmação de
autenticidade, e o certificado de regularidade do FGTS - CRF, atualizados. E, por refletirem
adequadamente a posição

. patrimonial da entidade, naquele exercício, seus membros abaixo assinados,
manifestaram-se favoravelmente à sua aprovação pela assembleia geral. Rio de Janeiro,
22 de janeiro de 2021. PAULO ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA, presidente, MARCOS
VIEIRA, secretário e HAROLDO DE SOUZA AFFONSO, membro.

ASSOCIACAO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE LONDRINA (AEBEL), organização privada sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 78.613.841/0001-61, com sede na Avenida
Bandeirantes nº 618, Vila Ipiranga, na cidade de Londrina/PR, torna público para todos
os interessados, Tomada de Preços 001/2021. Objeto: Contratação de empresa para
realização das obras de construção de uma torre com elevadores e escada enclausura
em cumprimento das normativas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, junto
a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA (AEBEL) - HOSPITAL
EVANGÉLICO DE LONDRINA (HE), localizado em Londrina/PR, referente ao Termo de
Convênio nº 209/2020 (Estado do Paraná - Secretaria de Estado da Saúde / Fundo
Estadual de Saúde).

Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no
inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e Adjudicar o item do objeto
licitado, a empresa: CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ sob nº
11.181.507/0001-05.

Londrina (PR), 30 de março de 2021
LOURDES APARECIDA MARQUES
Superintendente da Aebel I He


