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I - BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2021   E 31/12/2020

ATIVO
Nota

  Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 31.252.977,61 24.364.875,40
   Caixa e Equivalente Caixa 21 12.560.884,84 12.621.073,31
      Caixa e Bancos 4a 3.223.387,59 2.205.485,46
      Bancos C/Aplicações 4a b 9.337.497,25 10.415.587,85
   Créditos a Receber 17.474.478,98 10.860.335,36
      Convênios 4c - 31 6.347.309,18 1.377.189,12
      Pacientes Particulares 4c 423.547,40 202.867,79
      Subvenções a Receber 4q - 5 10.622.010,50 9.288.517,33
      Outros Créditos 35a 106.920,90 100.010,70
      Despesas Antecipadas 6 3.405,91 3.353,80
   (-)Perdas Est.c/Créd. Liq.Duvidosa 4d (28.714,91) (111.603,38)
   Estoques 4e 1.217.613,79 883.466,73
NÃO CIRCULANTE 4.411.675,13 4.656.152,53
   Realizável a Longo Prazo 10.724,24 10.724,24
      Créditos e Valores 7 10.724,24 10.724,24
   Investimento 6.148,17 6.468,94
      Investimentos Permanentes 4f – 8 6.148,17 6.468,94
  Imobilizado 4.385.995,62 4.613.189,29
      Bens em Operação 4f – 8 10.288.062,49 9.909.350,48
      Bens em Andamento 4f - g - 8 309.941,39 198.028,53
      (-)Deprec. Acumulada 4f - 8 (6.212.008,26) (5.494.189,72)
  Intangível 8.807,10 25.770,06
      Direitos de Uso de Software 4f - 8 101.172,94 101.172,94
      (-)Amortização Acum. 4f - 8 (92.365,84) (75.402,88)
TOTAL DO ATIVO 35.664.652,74 29.021.027,93

PASSIVO
Nota   

Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 4h 22.316.439,58 13.658.653,36
   Fornecedores 9 2.475.700,00 2.018.002,57
   Remunerações e Benefícios 9 765.736,71 628.210,43
   Encargos Férias a Pagar 9 1.297.578,28 1.085.466,74
   Obrig.Sociais e Previdenc. 9 213.964,79 178.281,78
   Obrigações tributária 9 188.464,24 160.863,59
   Outras Obrigações 9 – 35b 4.568,65 9.678,92
   Subvenções Custeio a Realizar 11 12.076.581,97 9.288.517,33
   Doações e Subv. Patrimoniais 12 302.275,74 289.632,00
   Contratos e Serviços a Realizar 32 4.991.569,20 0,00
NÃO CIRCULANTE 4h 2.392.341,56 2.823.682,36
   Outras Obrigações 10-17-35c 87.000,00 201.838,56
   Doações e Subv. Patrimoniais 12 2.305.341,56 2.621.843,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13 10.955.871,60 12.538.692,21
  Patrimônio Social 13b 12.538.692,21 14.632.172,37
  Superávit ou Déficit Acumulado 13a-20 (1.582.820,61) (2.093.480,16)
TOTAL DO PASSIVO 35.664.652,74 29.021.027,93
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS, fundada em 08 de dezembro de 1996, 
sob o nome de SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS, é uma ASSOCIAÇÃO 
CIVIL, consoante com o prescrito na Lei nº 10.406/2002, artigo 53º, de direito privado, 
de caráter religioso, com atividade preponderante na área da saúde, de fins não 
econômicos e não lucrativos, beneficente, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas CNPJ sob nº 01.630.921/0001-09 e certificados como Entidade Beneficente 
de Assistência Social (CEBAS), com concessão aprovada até 29/07/2023 pela 
Portaria nº 687 de 29 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 04 
de agosto de 2020, página 59.
A Associação tem por finalidade as atividades na área da saúde, religiosa, educacional 
e de assistência social, sendo que a área da saúde é a atividade preponderante, a 
fim de cumprir suas finalidades, a Associação poderá: I – criar, construir, manter e/
ou administrar, estabelecimentos de saúde em todo o território nacional; II – firmar 
contratos ou convênios com outras instituições congêneres ou afins, para o melhor 
desenvolvimento de suas finalidades institucionais; III – promover a pesquisa científica 
e tecnológica na área da saúde; IV – atualizar-se em termos de saúde, de recursos 
humanos, equipamentos e instalações de forma a propiciar um atendimento de 
excelência às pessoas que a procurarem; V – destinar parte de sua receita para 
investimentos, procurando adequar sua capacidade e operações às necessidades 
da comunidade, facilitando a aquisição de produtos e equipamentos que agilizem e 
aperfeiçoem o restabelecimento da saúde; VI – facilitar a instalação de novos serviços, 
organizar e manter rede de farmácias, interna e externa, lanchonete, cafeterias, lojas 
de conveniências e outros estabelecimentos que forneçam produtos e/ou serviços 
vinculados às necessidades dos usuários de seus serviços, por si ou por terceiros 
a tornar-se uma unidade de saúde completa e integrada; VII – promover, ensejar 
ou auxiliar o ensino, a pesquisa e a assistência dos assuntos vinculados direta ou 
indiretamente aos problemas de saúde, propiciando ou favorecendo a formação de 
profissionais e especialistas nos diversos níveis; VIII – manter a comunidade informada 
das atividades que desenvolve, divulgando nos meios de comunicação o atendimento 
que é dispensado aos usuários, a instalação de novos serviços, bem como facilitar 
o acesso da população às informações sobre as finalidades, objetivos e atividades 
da Associação; IX – colaborar com os poderes públicos, autoridades e instituições 
de saúde, no apoio às campanhas de saúde pública, procurando transformar a 
Associação em um agente de desenvolvimento de eventos de interesse geral, 
conforme seu Estatuto Social primitivo registrado no 2º Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos, em 15 de janeiro de 1997, microfilmado sob número 163.383, do 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, da comarca 
de Recife, Estado de Pernambuco e alteração com consolidação e transferência para 
o Foro Jurídico de Curitiba PR, registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Curitiba PR, em 14 de abril de 2011, 
registrado no livro "A" número 6 sob número 10.791. 
Em 31 de outubro de 2019 pelo processo de cisão parcial da Sociedade Mãe da Divina 
Providência - HNSP da unidade operativa (filial) Hospital e Maternidade Sagrada Família, 
sendo que nesta data a unidade cindida foi assumida pela Sociedade Padre Eduardo Michelis – 
Hospital e Maternidade Sagrada Família, inscrita CNPJ 01.630.921/0002-81.
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Na elaboração das demonstrações contábeis de 2021 e 2020, a Entidade adotou a Lei 
11.638/2007, a Lei 11.941/09 que alteraram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos 
relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Essas demonstrações foram 
elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas 
da informação contábil, Resolução CFC NBCTGEC/2019, que trata da Estrutura Conceitual 
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC Nº 1.376/11 
(NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 
1.305/2010, que aprovou a NBC TG 07 – R2 – Subvenção e Assistência Governamentais, 
Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 
2002 (R1), para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos 
específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de 
estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros, além da NBC TG 1000 – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas, para aspectos não abordados na ITG 2002 (R1).
NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, 
por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos 
lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. 
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições 
legais e estatutárias, serão anexadas a “ECD – Escrituração Contábil Digital” e posteriormente 
enviadas ao sistema SPED. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os 
documentos, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas 
essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A 
Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.
NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03 – R3) – Demonstração 
do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em 
caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que 
estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Os saldos apresentados no grupo de 
Caixa e Equivalentes de Caixa foram segregados em recursos com restrição e sem restrição, 
em atenção ao que disciplina a Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as 
Entidades sem Finalidade de Lucros. Abaixo segue planilha demonstrativa desta segregação:

Descrição
2021 2020

Com 
Restrição Sem Restrição Com Restrição Sem Restrição

Caixa Geral 0,00 5.806,42 0,00 8.093,37
Bancos Cta Movim. 2.672.245,65 545.335,52 752.440,49 1.444.951,60
A p l i c a ç õ e s 
Financeiras 242.948,62 9.094.548,63 790.756,07 9.624.831,78
TOTAL 2.915.194,27 9.645.690,57 1.543.196,56 11.077.876,75
TOTAL 
CONSOLIDADO 12.560.884,84 12.621.073,31

b) Aplicações de Liquidez Imediata
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos 
rendimentos pró-rata dia até a data do balanço. 
c) Ativo Circulante – Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes são registradas e mantidos no balanço patrimonial pelo valor 
nominal faturado destes créditos.
d) Provisão para Perdas (PCLD)
As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 28.714,91 (vinte e 
oito mil, setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos), foram constituídas tendo como 
parâmetro as seguintes premissas:
Conta / Diretriz 
contábil.

Saldo em 
31/12/2020 Adições Baixas Reversões Saldo em 

31/12/2021
HMSF – 100% dos 
créd. Venc. acima 
180 dias.

108.742,50 19.826,46 (96.863,99) (2.990,06) 28.714,91

HMSF – 100% dos 
cheques devolv. 2.860,88 0,00 (2.860,88) 0,00 0,00
Total 111.603,38 19.826,46 (99.724,87) (2.990,06) 28.714,91
Durante o exercício de 2021 foram baixados créditos cencidos até 31/12/2019:

Convênio HMSF
Convênio AGEMED 57.650,49
Pacientes Diversos 39.213,50
Cheques a Receber 2.860,88
TOTAL 99.724,87

Esta provisão foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos contabilizados.
A provisão foi calculada seguindo os critérios estabelecidos pela Entidade, afim de 
atender a Resolução CFC nº 1.409/12 (ITG 2002 - R1) e o Parecer de Orientação da 
CVM 21/90, item 7. 
Para a apuração do valor da provisão no período de 2021, foi efetuado o levantamento 
dos devedores, através de relatórios dos valores registrados na contabilidade e 
mantidos conciliados de acordo com as práticas contábeis. Foram avaliados com 
a administração do hospital, todos os valores que serviriam de base para o cálculo 
da PCDL e, da mesma forma, os critérios adotados para este exercício. Seguem os 
critérios adotados:
• Apurou-se os créditos a receber vencidos a mais de 02 (dois) anos, em razão disso, foram 
avaliados todos os créditos registrados e ainda a receber no final do exercício e os créditos 
considerados de difícil recuperação, foram baixados pelos valores contabilmente registrados, 
constituindo-se assim a PCLD.
e) Estoques Resolução CFC nº 1.170/09 (NBC TG 16 – R2)
Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores dos estoques 
contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais 
médico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia e gêneros alimentícios 
até a data do balanço. O valor total escriturado em estoques no exercício de 2021 é de R$ 
1.217.613,79 (um milhão, duzentos e dezessete mil, seiscentos e treze reais e setenta e nove 
centavos). A Entidade efetuou o teste da provisão para desvalorização dos estoques e não 
detectou perspectivas de perda. Os estoques foram segregados em estoques com restrição e 
sem restrição, em atenção ao que disciplina a Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 
2002 (R1), para as Entidades sem Finalidade de Lucros. Abaixo segue planilha demonstrativa 
desta segregação:

Descrição 2021 2020
Estoques com Restrição 257.507,37 0,00
Estoques sem Restrição 960.106,42 883.466,73
TOTAL DE ESTOQUES 1.217.613,79 883.466,73

f) Imobilizados
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos 
os valores das depreciações calculadas pelo método linear utilizando-se as taxas máximas 
permitidas pela legislação fiscal vigente mencionadas na Nota 08. Outros gastos são 
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do 
imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como custo ou despesa 
quando incorrido.
g) Obras em Andamento 
As construções em andamento estão constituídas apenas pelo valor do custo e execução do 
projeto.
h) Passivo Circulante e Não Circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do 
balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados 
com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
i) Provisões
Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, 
sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As 

provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do 
risco envolvido.
j) Prazos
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, até o encerramento do exercício seguinte, são 
classificados como circulante. 
k) Benefícios a Empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como 
os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos 
mensalmente no resultado, obedecendo-se o Princípio de Competência.
l) Provisão de Férias e Encargos
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
m) Provisão de 13º Salários e Encargos
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme 
o pagamento até a data do balanço.
n) Princípio de Escrituração
Adotado o Princípio de Competência para reconhecimento das receitas, custos e despesas, 
respeitando todos os princípios contábeis.
o) Apuração do Resultado
O resultado foi apurado segundo o Princípio de Competência. As receitas de prestação de 
serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato, valores recebidos ou a receber) 
e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Entidade e 
assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os 
Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.
p) Estimativas Contábeis
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis no Brasil, 
requer que a administração da entidade use de julgamento na determinação e no registro 
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas, como 
o valor residual do Ativo Imobilizado, a provisão para devedores duvidosos, provisão para 
desvalorização de estoques, provisão para contingências de ativos e passivos relacionados 
a benefícios a empregados, poderão resultar em valores diferentes na liquidação de suas 
transações, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A entidade 
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
q) Subvenções Públicas a Receber com Restrição
Os valores registrados nesta rubrica referem-se a convênios/instrumentos firmados em 2019, 
2020 e 2021 com os Governos federal, estadual e municipal para subvenções para custeio e/
ou investimento da Entidade.
r) Julgamento da Administração Quanto a Continuidade dos Negócios
Os administradores julgam que a entidade tem capacidade na continuidade operacional e que 
continuarão com os negócios enquanto julgarem viável.
NOTA 05 – SUBVENÇÕES PÚBLICAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO
A partir de 2021, a Entidade apresenta registros de todos os contratos, convênios, 
termos de fomento e/ou colaboração firmados com órgãos públicos, com o objetivo 
de atender a resolução CFC 1.305/2010. Os saldos existentes em 31 de dezembro 
de 2021 referem-se a convênios com o Governo Federal - custeio, no valor de R$ 
2.407.239,58, relativo a Incentivos do IAC Federal, INTEGRASUS, Termo Pactuação 
RUE, Termo  de Captação de Orgãos; Governo Estadual – Custeio, no valor de 
R$ 247.500,00 relativo a custeio de materiais de consultório e plantões médicos; 
Governo Municipal – Custeio, no valor de R$ 7.967.270,92 relativo a custeio da 
folha de pagamento, materiais de consumo, com plantões médicos e serviços de 
UTI. O montante final de Subvenções Públicas a Receber em 2021 totalizada R$ 
10.622.010,50. Em 2020, o montante apresentado era de R$ 9.288.517,33.
NOTA 06 - DESPESAS ANTECIPADAS
Este grupo é composto pelos seguros a apropriar relativas ao período de 2021, cujo 
período de vigência beneficia o exercício seguinte e estão representados pelo seu 
valor nominal.
NOTA 07 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
Este grupo está composto por valores a receber e recuperar relativos a depósitos 
judiciais, cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.
NOTA 08 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (INVESTIMENTO, IMOBILIZADO E 
INTANGÍVEL)
Os ativos investimento, Imobilizado e Intangível são contabilizados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor 
líquido contábil. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível 
são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas 
potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação com a finalidade 
de atender a Lei nº 11.638/07, Deliberação CVM nº 583/2009, Deliberação CVM nº 
644/2010, Resolução do CFC nº 1.177/2009 (NBC TG 27 – R4 e Resolução do CFC 
nº 1.330/10 (ITG 2000 – R1).
É demonstrado no quadro abaixo, a movimentação do ativo investimento, imobilizado 
e intangível ocorrida no ano de 2021, com referência as adições, baixas, depreciações, 
amortizações e os ajustes. Os bens pertencentes ao ativo investimento referente as 
Cotas em Cooperativa de Crédito durante o ano de 2021 foram baixados do sistema 
patrimonial e na contabilidade. Estes valores foram lançados na conta outros créditos 
para serem recebido em 2022 após a assembleia da Cooperativa de Crédito.

CONTAS
Taxa 

Deprec 
Amort.

%

Vr
Residual

31/12/2020
Aquis.

Período
Depreciação

Período Baixa
Vlr

Residual
31/12/2021

Edifícios e 
Construções 4 273.767,33 0,00 (35.753,88) 0,00 238.013,45
Equipam. Proc. 
Elet. Dados 20 126.270,79 18.206,02 (39.938,03) 0,00 104.538,78
Máquinas Apar.
Equip 10 3.375.592,30 358.837,06 (530.931,13) 0,003.203.498,23
Móveis e 
Utensílios 10 599.257,46 1.668,93 (91.902,86) 0,00 509.023,53
Software 20 25.770,06 0,00 (16.962,96) 0,00 8.807,10
Veículos 20 40.272,88 0,00 (19.292,64) 0,00 20.980,24
Cotas Civia 0 6.468,94 128,86 0,00 (449,63) 6.148,17
Construção em 
Andamento 0 198.028,53111.912,86 0,00 0,00 309.941,39

TOTAL 4.645.428,29 490.753,73 (734.781,50) (449,63) 4.400.950,89 
09 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo 
credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias, outras 
obrigações, obrigações financeiras, subvenções públicas a realizar, provisões de 
contingências e receitas diferidas, bem como as provisões sociais.
NOTA 10 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE – OUTRAS OBRIGAÇÕES
O saldo apresentado em 31/12/2021 a longo prazo totaliza o montante de R$ 
87.000,00 e refere-se a contingências trabalhista e cível. Em 31/12/2020, o saldo 
apresentado era de R$ 201.838,56.
NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE – SUBVENÇÕES 
CUSTEIO A REALIZAR 
A partir de 2021, Entidade apresenta registros de todos os contratos, convênios, 
termos de fomento e/ou colaboração firmados com órgãos públicos, com o objetivo 
de atender a resolução CFC 1.305/2010. O saldo apresentado em 2021 neste grupo 
contábil a curto prazo é de R$ 12.076.581,97 e refere-se a convênios com o Governo 
Federal através do Ministério da Saúde, Secretária de Estado da Saúde e Secretária 
Municipal de Saúde para custeio da folha de pagamento, materiais de consumo, com 
plantões médicos e serviços de UTI. A entidade, no ano de 2021, não possuí saldo de 
subvenções custeio a realizar a Longo Prazo. Em 2020, o montante apresentado era 
de R$ 9.288.517,33.
NOTA 12 - PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE – DOAÇÕES E 
SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS 
O saldo apresentado em 2021 neste grupo contábil a curto prazo é de R$ 302.275,74 
e a longo prazo é de R$ 2.305.341,56 refere-se a convênios com o Governo Federal 
através do Ministério da Saúde, Secretária de Estado da Saúde e doações de 
Entidades Privadas, cuja realização da receita se dará durante a vida útil dos Bens 
Subvencionados e Doados. Em 2020, o montante apresentado a curto prazo era de R$ 
289.632,00 e a longo prazo totalizava o valor de R$ 2.621.843,80.
NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 
Social, acrescido do déficit do período ocorrido. O patrimônio líquido da Entidade teve 
um saldo inicial de R$ 12.538.692,21 e passou a R$ 10.955.871,60 tendo ocorrido, no 
exercício, às seguintes modificações: 
a) Superávit ou Déficit Acumulado: Com saldo inicial de (R$ 2.093.480,16), 
passou para (R$ 1.582.820,61) pela transferência do déficit do exercício de 2020 ao 
patrimônio social, no valor de R$ 2.093.480,16 e pelo registro do déficit do exercício 
de 2021 no valor de (R$ 1.582.820,61).
b) Patrimônio Social: Com saldo inicial de R$ 14.632.172,37 passou 
para R$ 12.538.692,21 através da absorção do saldo da conta superávit ou 
déficit acumulado, correspondente ao déficit do Período de 2020, no valor de (R$ 
2.093.480,16).
NOTA 14 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO 
A Entidade revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável, conforme previsto na Lei nº 11.638/07, Deliberação da CVM nº 639/10, 
Resolução CFC nº 1.292/10 que aprova (NBC TG 01- R4). Quando tais evidências 
são identificadas, o que não foi o caso em 2021, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. A Administração, para efetuar esse teste, avaliou se 
existe alguma desvalorização dos ativos utilizados como indicações à análise das 
principais fontes externas e internas que possam interferir na recuperabilidade dos 
ativos operacionais da Entidade e, assim, desenvolvendo uma análise da evolução 
dos principais indicadores de geração de Receita, Caixa, Crescimento e Retorno de 
Investimentos do último exercício social (2020), mais o exercício em curso (2021). 
Concluímos que ambos os métodos e/ou critérios (pelo valor líquido de venda e valor 
líquido de uso) utilizados demonstraram que o valor líquido contábil está a menor 
que o valor justo estimado, e por este motivo não é necessário qualquer lançamento 
contábil para redução dos valores contabilizados, e assim não foi necessário constituir 
provisões para recuperação de ativos imobilizado e intangível do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
NOTA 15 - AJUSTE A VALOR PRESENTE
Em cumprimento a Resolução CFC nº 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a 
Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos 
Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que tais 
fatos não representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento as legislações 
supracitadas, a Entidade deve efetuar o Ajuste Valor Presente (AVP) em todos os 
elementos integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de longo 
prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação descontadas 
as taxas, possivelmente de mercado, implícitas em seu valor original, buscando-se 
registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Ao analisarmos os 
saldos contábeis (operações e/ou critério da essência sobre a forma) dos itens que 
estão compondo os ativos e passivos não-circulantes da Entidade, a Administração 
entendeu não ser  necessário efetuar o Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas 
(elementos dos ativos e passivos não circulante) não se enquadram nos critérios de 
aplicação e mensuração da Resolução CFC nº 1.151/09 que aprova NBC TG 12, 

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO .
Nota     

Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Receita Operac. Bruta 45.355.796,19 37.838.099,95
   Receita Prest.Serv. 19.884.670,91 16.948.528,63
   Receita Prest.Serv.Saúde c/SUS 18 11.055.457,97 10.107.479,99
   Rec. Prest.Serv.Saúde c/não  SUS 18 8.829.212,94 6.841.048,64
   Receita de Doações 18-23 363.677,26 476.819,70
     Receita de Doações s/Restrição 358.837,42 470.792,23
     Receita de Doações c/Restrição 4.839,84 6.027,47
   Subvenções p/Custeio c/Restrição 16a-18 20.276.642,77 18.224.561,07
   Subvenções Patrimoniais c/
Restriçao 16b-18 301.187,85 351.731,90
   Receitas com Incentivos Fiscais 18 4.529.617,40 1.836.458,65
     INSS Imune Quota Patronal 27 3.326.138,79 1.342.814,25
     COFINS Imune 27 1.203.478,61 493.644,40
Deduções (523.958,77) (493.715,09)
Receita Líquida 44.831.837,42 37.344.384,86
Custo dos Serv.Prestados s/Restrição (21.647.517,04)(19.157.390,78)
Custo dos Serv.Prestados c/Restrição (20.569.123,91)(18.576.292,97)
Superávit/Déficit Bruto 2.615.196,47 (389.298,89)
Despesas Operacionais (4.692.310,19) (2.153.989,92)
   Despesas Tributárias (42.108,51) (49.993,33)
     Despesas Tributárias s/Restrição (41.922,66) (49.993,33)
     Despesas Tributárias c/Restrição (185.85) 0,00
   Despesas c/Incentivos Fiscais (4.529.617,40) (1.836.458,65)
     INSS Quota Patronal 27 (3.326.138,79) (1.342.814,25)
     COFINS 27 (1.203.478,61) (493.644,40)
   Outras Desp. Operac. 35d (120.584,28) (267.537,94)
Outras Receitas Operacionais 174.931,56 118.184,47
  Outras receitas 18-35e 174.931,56 118.184,47 
Resultado Antes das Desp. e Rec.Financeiras (1.902.182,16) (2.425.104,34)
Resultado Financ. Líquido 319.361,55 331.624,18
   Despesas Financeiras (58.673,34) (54.577,63)
     Despesas Financeiras s/Restrição (45.312,64) (54.577,63)
     Despesas Financeiras c/Restrição (13.360,70) 0,00
   Receitas Financeiras 18 378.034,89 386.201,81
Superávit/Déficit do Exercício - Saúde 20 (1.582.820,61) (2.093.480,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EM 31/12/2021 E 31/12/2020 EXPRESSO R$

31/12/2021 31/12/2020
Superávit/Déficit do Período (1.582.820,61) (2.093.480,16)
Outras Variações 0,00 0,00
Superávit/Déficit do Período Abrangente (1.582.820,61) (2.093.480,16)

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Patrimônio

Social
Superávit ou

Déficit Acumulado
Patrimônio 

Social
Saldo em 31/12/2019 14.417.157,70 215.014,67 14.632.172,37
Dest.Superávit 215.014,67 (215.014,67) 0,00
Déficit do Exerc. (2.093.480,16) (2.093.480,16)
Saldo em 31/12/2020 14.632.172,37 (2.093.480,16) 12.538.692,21

Saldo em 31/12/2020 14.632.172,37 (2.093.480,16) 12.538.692,21
Dest.Déficit (2.093.480,16) 2.093.480,16 0,00
Déficit do Exerc. (1.582.820,61) (1.582.820,61)
Saldo em 31/12/2021 12.538.692,21 (1.582.820,61) 10.955.871,60

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO 31/12/2021 31/12/2020
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit/Défict Líquido do Exercício (1.582.820,61) (2.093.480,16)
Ajustes a Sobra Líquida 734.781,50 643.893,99

(+) Depreciação/amortização 734.781,50 643.893,99
Variações das Contas do Ativo e Passivo 
Operacional 1.278.154,74 2.208.605,72

(-/+) Aumento/Redução de contas a receber 
(Ativo) (6.614.143,62) (9.098.545,60)

(-/+) Aumento/Redução de estoques (334.147,06) (423.577,04)
(-/+) Aumento/Redução do realizável a longo 

prazo 0,00 (9.828,51)
(+/-) Aumento/Redução de fornecedores 457.697,43 1.347.814,66
(+/-) Aumento/Diminuição de outras obrigações 

PNC (431.340,80) 1.280.085,81
(+/-) Aumento/Redução das contas a pagar 

– PC 8.200.088,79 9.112.656,40
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operac. 430.115,63 759.019,55
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de 
Investimento

(+) Baixa de Investimentos 449,63 836,68
(-) Incorporação parcial Imobilizado SMDP/

SPEM 0,00 0,00
(-) Compra de ativo imobilizado (490.753,73) (1.847.228,74)

Caixa Líquido Usado nas Ativid. Invest. (490.304,10) (1.846.392,06)
3 - Fluxo de Caixa das Ativ.de Financ.

(+) Incoporação Patrimônio Líquido – SMDP 
(HMSF) 0,00 0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
Financiam. 0,00 0,00
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de 
Caixa (60.188,47) (1.087.372,51)
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de 
Caixa

Caixa ou Equivalente no início do período 12.621.073,31 13.708.445,82
Caixa ou Equivalente no fim do período 12.560.884,84 12.621.073,31

Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes (60.188,47) (1.087.372,51)
V - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

CONTAS 31/12/2021 31/12/2020
1. RECEITAS 40.676.929,12 35.770.927,12

1.1. Receitas de prestação de 
serviços 19.884.670,91 16.948.528,63

1.2. Receitas de doações 358.837,42 470.792,23
1.3. Subvenções para custeio 20.276.642,77 18.224.561,07
1.4. Perdas estimadas c/ créditos 

de liquidação duvidosa 19.826,46 74.222,02
1.5. Outras receitas 136.951,56 52.823,17

2. INSUMOS ADQUIRIDOS (29.010.713,28) (25.636.014,46)
2.1. Custo dos serviços prestados (28.890.129,00) (25.368.476,52)

2.2.Outras despesas operacionais (120.584,28) (267.537,94)
3. VALOR ADICIONADO BRUTO 11.666.215,84 10.134.912,66
4. RETENÇÕES (734.781,50) (643.893,99)

4.1. Depreciação/Amortização (734.781,50) (643.893,99)
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PELA ENTIDADE 10.931.434,34 9.491.018,67
6. VALOR ADICIONADO RECEB.EM 
TRANSFERÊNCIA 722.042,58 809.322,48

6.1. Receita financeira 378.034,89 386.201,81
6.2. Doações patrimoniais 4.839,84 6.027,47
6.3. Subvenções patrimoniais 301.187,85 351.731,90
6.4. Alugueis 37.980,00 65.361,30

7. VALOR ADICIONADO A 
DISTRIBUIR 11.653.476,92 10.300.341,15
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 
ADICIONADO 11.653.476,92 100,00% 10.300.341,15 100,00%
8.1. Empregados 13.194.189,02 113,22% 12.343.827,98 119,84%

Salários e Encargos Sociais 13.194.189,02 113,22% 12.343.827,98 119,84%
8.2. Tributos 42.108,51 0,36% 49.993,33 0,48%

Federais 13.208,27 0,11% 6.948,98 0,06%
Estaduais 23.337,12 0,20% 17.333,20 0,17%
Municipais 5.563,12 0,05% 25.711,15 0,25%

8.3. Financiadores 0,00 - 0,00 -
Juros 0,00 - 0,00 -

9. Superávit/Déficit retido no exercício (1.582.820,61) -13,58% (2.093.480,16) -20,32%

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS EM 31/12/2021 E 31/12/2020
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onde descreveremos a seguir as seguintes situações que devem ser atendidas para 
obrigatoriedade no cumprimento desta Norma:
a) todas as transações que dão origem a ativos ou passivos, receitas ou despesas 
e, ainda, mutações do patrimônio líquido que tenham como contrapartida um ativo 
ou passivo com liquidação financeira (a pagar ou a receber) que possuam data de 
realização diferente da data do seu reconhecimento;
b) operações contratadas, ou até mesmo estimadas, que gerem ativos ou passivos 
devem ser reconhecidas por seu valor presente.
NOTA 16 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIO PÚBLICOS
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos 
governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades 
pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e 
operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição 
para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social 
da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.
Para a contabilização das subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a 
Resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC 
TG 07 – R2 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 
1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - R1.
A entidade recebeu e realizou, no decorrer do período, as seguintes subvenções do 
Poder Público Federal, Estadual e Municipal:  
a) Subvenções para custeio

EXERC. CONCEDENTE ORIGEM VALOR 
RECEBIDO

VALOR 
REALIZADO

2021 Fundo Nacional de Saúde Federal 3.961.128,46 3.961.128,46
2021 Secretaria de Estado da 

Saúde Estadual 5.600.804,08 5.600.804,08

2021 Secretária Municipal da 
Saúde Municipal 10.714.710,23 10.714.710,23

TOTAL 20.276.642,77 20.276.642,77
b)  Subvenções Patrimoniais

EXERC. CONCEDENTE ORIGEM VALOR 
RECEBIDO

VALOR 
REALIZADO

2021 Fundo Nacional de Saúde Federal 284.430,70 284.430,70
2021 Secretaria de Estado da 

Saúde Estadual 16.757,15 16.757,15
TOTAL 301.187,85 301.187,85

NOTA 17 - PROVISÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES
Em atendimento a Resolução CFC nº 1.180/09, que aprovou a NBC TG 25 – R2, e 
respaldado por documento recebido da Assessoria Jurídica, constando os processos 
administrativos e/ou judiciais (fiscais e/ou trabalhistas e/ou tributários e/ou cíveis) que 
a entidade possui, foi efetuada provisão para contingências trabalhistas em montante 
considerado suficiente para respaldar os processos com prováveis perdas para a 
entidade. Fora ainda registrada contingência cível no montante de R$ 75.000,00, 
referente a indenização por danos morais do Hospital e Maternidade Sagrada Família.
O saldo das contas Provisões de Contingências Trabalhistas em 31/12/2021 está 
demonstrado no quadro abaixo:

Contingências Passivas a Longo Prazo (Não Circulante):
Código 

Contábil Rubrica Contábil Nos. Processos Valores (R$)
3438 Prov.de Contingência Trab. 11620720175120024 12.000,00
4843 Prov.de Contingência Cível 03013258920158240058 75.000,00

TOTAL 87.000,00
NOTA 18 - RECEITAS
Em atendimento a NBC TG 47, as receitas (fontes de recursos) da Entidade, oriundas 
das atividades fins (prestação de serviços em saúde), conforme artigo 6º do Estatuto 
Social são mensuradas pelo valor original recebido ou a receber, com base nos 
atendimentos efetuados em sua mantida (hospital). Outras receitas (fins e sustentáveis, 
conforme artigo 54º e seus incisos do Estatuto Social) também seguem o mesmo critério, 
ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à 
transação fluirão para a entidade.
Estão sendo demonstrados abaixo os montantes relativos a cada categoria significativa 
(relevante) de receita reconhecida durante o período:

Código Contábil Rubrica Contábil Valores (R$)
753 Prestação Serviço de Saúde 19.884.670,91
1145,4123 Doações e Subvenções 20.941.507,88
1401,1409,1161,1155 Receitas Sustentáveis 550.651,41
1230,2222 Isenções e Contribuições Sociais 4.529.617,40
3664 Receitas com Trabalho Voluntário 2.315,04

TOTAL 45.908.762,64
As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 54º e incisos de seu 
Estatuto Social e, para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária 
sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14º do Código Tributário 
Nacional, artigo 12º da Lei nº 9.532/97 e artigo 29º da Lei nº 12.101/09, além da Lei 
Complementar 187/2021, cumpre os requisitos abaixo:
a) as atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
b) o Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são 
revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
NOTA 19 - TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade 
reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do voluntariado que 
é composto pelos membros integrantes dos órgãos de administração, no exercício de 
suas funções. O valor justo desse serviço, em 2021, foi de R$ 2.315,04. Esse valor está 
registrado em conta específica e reconhecida na receita e na despesa. Em 2020, o 
montante foi de R$ 2.247,86.
NOTA 20 - DO RESULTADO DO PERÍODO
O déficit do período de 2021 será absorvido ao Patrimônio Social em conformidade 
com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a 
ITG 2002 - R1 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit deve ser 
incorporado/absorvido ao Patrimônio Social.
NOTA 21 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução 
do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de 
Caixa. O Método adotado pela entidade na elaboração do Fluxo de Caixa foi o indireto.
NOTA 22 - COBERTURA DE SEGUROS
A entidade adota uma política de seguros que considera principalmente a concentração 
de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela 
Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a 
orientação de seus consultores de seguros, assim, atendendo o Princípio Contábil de 
Continuidade. A cobertura dos seguros está assim demonstrada:

Propriedades Modalidade Valor Contábil 
do Prêmio R$

Valor Segurado 
R$

Prédio Hospital HMSF Cobertura Total 3.872,12 10.900.000,00
Veículo Valor Mercado 

Referenciado 4.862,29 890.000,00
TOTAL 8.734,41 11.790.000,00

NOTA 23 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
Eventualmente, a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou 
jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, artigo 54º, inciso V e em conformidade com a 
Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - R1, reconhece-as no resultado 
(DRP). Abaixo, seguem os valores reconhecidos em 2021 e 2020:

Espécie 31/12/2021 31/12/2020
Doações Pessoas Físicas s/ Restrição 49.950,13 64.521,38
Doações Pessoas Jurídicas s/ Restrição 308.887,29 406.270,85
Doações Pessoas Jurídicas c/ Restrição 4.839,84 6.027,47

TOTAL 363.677,26 476.819,70
NOTA 24 - DOS RECURSOS
Os recursos da entidade foram aplicados nas finalidades institucionais de conformidade 
com o Estatuto, demonstrados pelos custos, despesas e investimentos patrimoniais.
NOTA 25 - CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO
A Sociedade Padre Eduardo Michelis é uma instituição de saúde sem fins lucrativos e 
econômicos, de direito privado, previsto no artigo 15º da Lei nº 9.532/97, artigo 1o. da Lei 
nº. 12.101/09 e ainda artigo 2º da Lei Complementar 187/21, e por isso é reconhecida 
como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes 
características: 
a) a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;
b) a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações 
condicionadas em Lei (contra-partida);
c) existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é 
dispensada de pagar o tributo;
d) há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
NOTA 26 - REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A Sociedade Padre Eduardo Michelis é uma entidade beneficente de assistência social 
(possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29º da 
Lei nº 12.101/09 e artigos 3º e 4º da Lei Complementar 187/21, cumpre os seguintes 
requisitos:
ESTATUTÁRIOS
• não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas 
pelos respectivos atos constitutivos (art. 21 do Estatuto Social);
• aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território 
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (art. 59 
do Estatuto Social);
• não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto (art. 60 do Estatuto Social);
• atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas 
atividades exclusivamente para seus associados (as);
• tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a 
destinação do eventual patrimônio remanescente à entidade Sociedade Parananense 
da Divina Providência (art. 64 do Estatuto Social);
OPERACIONAIS E CONTÁBEIS
a) apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
b) mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem 
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas 
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
c) conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, 
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a 
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
d) cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade 
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
NOTA 27 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)
Conforme o artigo 29º da Lei nº. 12.101/09 e artigos 3º e 4º da Lei Complementar 187/21, 
a entidade beneficente certificada faz jus à isenção do pagamento das contribuições de 
que tratam os artigos 22º e 23º da Lei nº 8.212/91. 
A Entidade usufruiu de isenção do INSS correspondente a R$ 3.326.138,79 (três 

milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e trinta e oito reais e setenta e nove 
centavos) e da COFINS correspondente a R$ 1.203.478,61 (um milhão, duzentos e três 
mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) que totalizou R$ 
4.529.617,40 (quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezessete 
reais e quarenta centavos), calculado pelos percentuais normais caso houvesse a 
obrigação do recolhimento.
NOTA 28 - OBRIGAÇÕES DA SAÚDE PARA FINS DE CEBAS
Conforme determinação do artigo 40º, parágrafo único da Lei nº 12.101/09 e a Portaria 
MS nº 834/16 a Entidade já procedeu o recadastramento no Ministério da Saúde, pelo 
site no departamento de certificação D-CEBAS. A Entidade, em atendimento a Portaria 
MS nº 1.034/10, formalizou o convênio com o Fundo Municipal de Saúde de São 
Bento do Sul (gestor pleno) no dia 01/11/2019 referente ao Hospital. A Instituição de 
saúde mantém atualizado seus dados no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde. 
Os serviços de saúde desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou 
proteção nas Políticas Públicas de Saúde (Política Nacional de Saúde, Política Nacional 
de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica à Saúde e outras) que ela está 
inserida e como consequência, por elas, regulamentadas.  

NOTA 29 – CUMPRIMENTO DE METAS COM SUS  
De acordo com determinação do artigo 20º do Decreto nº 8.242/14 e a Portaria de 
Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, a Entidade cumpriu as 
metas quantitativas e qualitativas de internação ou de atendimentos ambulatoriais 
estabelecidas no convênio e/ou contratualização, e estas foram atestadas pelo Gestor 
Local do SUS. No quadro abaixo demonstramos os dados dos atendimentos.

Serviços Prestados Quantitativos - SUS Quantitativos – não SUS
Paciente/dia 16.700 3.685
Ambulatoriais 61.183 12.376

TOTAL 77.883 16.061

NOTA 30 - DA CONCESSÃO DOS RECURSOS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Conforme determinação do artigo 4o. da Lei nº. 12.101/09, artigo 20 do Decreto nº. 
8.242/14 e a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017 a 
Entidade cumpriu:
a)  as metas estabelecidas em convênio e/ou contrato de contratualização, conforme 
Nota 29;
b)  ofertou a prestação de seus serviços ao Gestor Local do SUS no percentual 
mínimo de 60% (sessenta por cento) que pode ser comprovado pelas informações 
que a Entidade inseriu no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), no Sistema de 
Informação Hospitalar (SIH) e no Comunicado de Internação Hospitalar (CIH);
c)   nos quadros abaixo demonstramos o cumprimento do atendimento à legislação, 
conforme determina o artigo 5o da Lei nº. 12.101/09, artigo 20 do Decreto nº. 8.242/14 e 
artigo 15o da Portaria do MS nº 834 de 26 de abril de 2016 e a Portaria de Consolidação 
GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017:
•  número de pessoas atendidas SUS e não -SUS;
•  número de atendimentos SUS e não –SUS;
•  percentual de atendimentos SUS (superior ao 60% exigido).

Pacientes dia SUS - conforme data SUS (AIH) 16.700
Pacientes dia não SUS - conforme data SUS (CIH) 3.685
Quantidade de procedimentos ambulatoriais SUS - conforme data 
SUS (SIA) 61.183
Quantidade de procedimentos ambulatoriais não SUS (CIHA) 12.376
% de Internações Paciente/dia SUS 81,92%
% de Ambulatório SUS 10,00%
Percentual SUS final - antes da verificação do art. 34 91,92%
Percentual SUS final para comprovação do CEBAS 91,92%

Total atendimentos SUS e Não SUS para 2021

Internações 
Paciente/dia

SUS Ambulatório 
SUS

Ações ao SUS 
art. 33 Port. 

1.970

Total Geral do 
Atendimento ao 

SUS/2021
81,92% 10,00% 4,50% 96,42%

Conforme parágrafo único do art. 32 da portaria no 1.970/11, determina que para os 
efeitos do caput, a participação do componente Ambulatorial SUS será no máximo de 
10% (dez por cento) devidamente comprovado.
Conforme o art. 33 da portaria no 1.970/11, permite adicionar à prestação dos serviços 
do SUS um percentual de até 1,5% (um e meio por cento), amparando cada ação 
discriminada neste artigo, pois o Hospital e Maternidade Sagrada Família possui o 
serviço de atenção OBSTÉTRICA e NEONATAL, atenção ONCOLÓGICA e atenção às 
URGÊNCIAS e EMERGÊNCIAS.
NOTA 31 - CONVÊNIOS A RECEBER 
A entidade reconheceu, em conformidade com a Resolução CFC 2.016/2016 que aprova 
a NBC TG 47 que dispõe sobre a receita de contrato com cliente, os valores relativos a 
previsão de recebido de Recursos Contratualizados SUS, em conformidade ao contrato 
de prestação de serviços firmado com o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do 
Sul, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022 o valor de R$ 4.991.569,20. 
Os recursos serão repassados do Fundo à Entidade mensalmente, observados os 
requisitos do instrumento.
NOTA 32 – CONTRATOS DE SERVIÇOS A REALIZAR 
A entidade reconheceu, em conformidade com a Resolução CFC 2.016/2016 que 
aprova a NBC TG 47 que dispõe sobre a receita de contrato com cliente, os valores 
relativos a previsão de receitas oriundas de Recursos de contratualização do SUS, em 
conformidade ao contrato de prestação de serviços firmado com o Fundo Municipal de 
Saúde de São Bento do Sul, correspondente ao período de 01/11/2021 a 31/10/2022 o 
valor de R$ 4.991.569,20. Os recursos serão apropriados em conformidade à produção 
do Hospital e reconhecidos no grupo de receitas observado o princípio de competência.
NOTA 33 – AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUA DIVULGAÇÃO
Em 13 de abril de 2022, a Administração concedeu a autorização para a conclusão 
das demonstrações financeiras e autoriza a divulgação durante o exercício de 2022. 
O conjunto completo das demonstrações contábeis pormenorizadas, incluindo 
demonstrações auxiliares, contábeis e financeiras, encontram-se arquivadas na sede 
da Entidade.
NOTA 34 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Estas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021 foram aprovadas 
pela Assembleia Geral e autorizadas para divulgação durante o exercício de 2022.
NOTA 35  - QUADROS ANALÍTICOS
a) No ativo circulante a conta denominada “Outros Créditos” tem a seguinte composição:

Conta 31/12/2021 31/12/2020
Créditos de Funcionários 91.407,08 71.363,70
Cheques Devolvidos a Receber 0,00 2.860,88
Outros Créditos 449,63 826,68
Adiantamento a Forncedores 15.064,19 21.970,57
Adiantamento a Médicos 0,00 2.988,87
Total 106.920,90 100.010,70

c) No passivo circulante a conta denominada “Outras Obrigações” tem a seguinte composição:
Conta 31/12/2021 31/12/2020

Adiantamento de Terceiros 2.299,37 7.543,79
Telefone 265,93 1.533,28
Energia Elétrica 35,74 180,92
Outras Obrigações 57,25 0,00
Pensão Alimentícia 1.910,36 420,93
Total 4.568,65 9.678,92

e) No passivo não circulante a conta denominada “Outras Obrigações” tem a seguinte composição:
Conta 31/12/2021 31/12/2020

Indenização Trabalhista 
Proc.11620720175120024 12.000,00 12.000,00
Indenização Trabalhista 
Proc.08774320195120024 0,00 189.838,56
Indenização Civel Proc.03013258920158240058 75.000,00 0,00
Total 87.000,00 201.838,56

g) A conta “Outras Despesas Operacionais” está composta da seguinte forma:

Conta 31/12/2021 31/12/2020
Trabalho Voluntário 2.315,04 2.247,86
Perdas Estimadas c/Créd.Liq.Duvidosa 19.826,46 74.222,02
Provisão p/Reclamatória Trabalhista 0,00 189.838,56
Indenizações Judiciais 95.983,17 0,00
Outras Despesas Operacionais 2.459,61 1.229,50
Total 120.584,28 267.537,94]
i) A conta “Outras Receitas Operacionais” está composta da seguinte forma:

Conta 31/12/2021 31/12/2020
Trabalho Voluntário 2.315,04 2.247,86
Reversão de Provisões para CLD 20.917,26 8.684,37
Recuperação de Despesas 70.894,22 32.769,46
Outras Receitas 42.825,04 9.121,48
Aluguel 37.980,00 65.361,30
Total 174.931,56 118.184,47
NOTA 36 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

31/12/2021 31/12/2020
I) Origens dos Recursos
 1-Das Oper. Próprias Empresa (848.039,11) (1.449.586,17)
    (+) Superávit/Déficit do Exercício (1.582.820,61) (2.093.480,16)
    (+) Depreciação 717.818,54 626.931,03
    (+) Amortização 16.962,96 16.962,96
3-De Terceiros 449,63 1.280.085,81
    (+) Aumento do Exigível a Longo Prazo 0,00 1.280.085,81
    (+) Da allienação de Ativos Permanentes 449,63 0,00
 Total das Origens ( 1 + 2 ) (847.589,48) (169.500,36)
II) Aplicações de Recursos
 1-Aumento do Ativo Real. Longo Prazo 0,00 9.828,51
    (+) Valores a Receber 0,00 9.828,51
 2-Aumento do Ativo Permanente 490.753,73 1.846.392,06
    (+) Investimentos 128,86 2.430,71
    (+) Bens em Operação 378.712,01 1.797.078,14
    (+) Intangível 0,00 0,00
    (+) Bens em Andamento 111.912,86 46.883,21
 3-Redução do Passivo Exigível a Longo 
Prazo 431.340,80 0,00
    (+) Valores a Pagar 431.340,80 0,00
    Total das Aplicações (1 + 2 + 3) 922.094,53 1.856.220,57
III) Aumento ou Dimin.CCL (I – II) (1.769.684,01) (2.025.720,93)

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
31/12/2021 31/12/2020

Variação do Circulante (1.769.684,01) (2.025.720,93)
Ativo Circulante 6.888.102,21 8.434.750,13

    Inicio do Exercício 24.364.875,40 15.930.125,27

    Fim do Exercício 31.252.977,61 24.364.875,40

    Passivo Circulante 8.657.786,22 10.460,471,06
    Início do Exercício 13.658.653,36 3.198.182,30
    Fim do Exercício 22.316.439,58 13.658.653,36

NOTA 37 - LEI COMPLEMENTAR Nº 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021
Em 16 de dezembro de 2021, foi promulgada a Lei Complementar nº 187, que dispõe 
sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes 
à imunidade de contribuições à seguridade social, e revoga a Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009 e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 

NOTA 38 - EVENTOS SUBSEQUENTES
Desde 31 de dezembro de 2021 até esta data do encerramento das Demonstrações 
Contábeis, em 13 de abril de 2022, não ocorreram fatos que pudessem afetar as 
demonstrações contábeis da Entidade e a situação patrimonial da Entidade.

Maria Alice Scheidt Jonas Camargo Wolff Filho
Presidente Contador – CRC 1  SC017059O0

CPF 356.979.899-20 CPF 422.554.229-72

 
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da SOCIEDADE PADRE EDUARDO 
MICHELIS, as quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado do período, 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 contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da entidade em 31 de dezembro de 2021, 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.

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 a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. 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.
OUTROS ASSUNTOS
Auditoria do período anterior: As demonstrações contábeis da Entidade para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação, 
foram auditadas por nós, conforme relatório datado de 26 de março de 2021, o qual não 
conteve qualquer modificação.
Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos: A Demonstração das 
Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, 
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria apresentados anteriormente. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade. Em nossa opinião, essa demonstração foi adequadamente elaborada, 
em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto.
 Demonstração do Valor Adicionado: A demonstração individual do valor adicionado 
(DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a 
responsabilidade da administração da Entidade e apresentada como informação 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as 
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração foi adequadamente elaborada, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma em 
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
E O RELATÓRIO DO AUDITOR
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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 distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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 administração da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
Nossos objetivos visam obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
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 contábeis.
Como parte da 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:
s) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos e obtivemos 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.
t) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
u) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
v) Concluímos 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 em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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.
w) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Erechim/RS, 13 de abril de 2022. 

BENINCÁ PRIME AUDITORES INDEPENDENTES
CRC/RS 007125/O-3

MATEUS ANDRÉ BENINCÁ
Contador

CRC/RS 073945/O-0
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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS:
REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Aos 13 de dezembro de 2021, às 16:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná à Avenida República Argentina, 1237, Sala 802, 8º Andar, 
Condomínio Edifício Today’s Office, bairro Agua Verde, CEP: 80.620-010.
Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação na 
forma do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os 
sócios presentes, conforme assinatura ao final do presente instrumento.
Presentes: SÓCIA 1: CLÁUDIA DE ARRUDA, brasileira, empresária, solteira, 
portadora da Carteira de Identidade RG n. 6.537.601-6 SSP-PR, inscrita no CPF/
MF sob o n.º 016.912.259-08, residente e domiciliada à Rua Antonina, 242, CEP: 
83.035-350, bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais-PR e SÓCIA 2: GISELY 
APARECIDA ORTIZ MARIANO, brasileira, empresária, casada, portadora da 
Carteira de Identidade RG n. 23.523.026-1 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 
097.592.278-51, residente e domiciliada à Rua Texas, 139, Jardim Paulistano, CEP: 
19.013-820, Presidente Prudente-SP.
Composição da Mesa - Presidente: CLÁUDIA DE ARRUDA, brasileira, empresária, 
solteira, portadora da Carteira de Identidade RG n. 6.537.601-6 SSP-PR, inscrita 
no CPF/MF sob o n.º 016.912.259-08, residente e domiciliada à Rua Antonina, 242, 
CEP: 83.035-350, bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais-PR e Secretário: 
Giammarco Falvo, brasileiro, empresário, divorciado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.901.126-7 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 744.733.109-
06, residente e domiciliado à Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 2040, 
Apto 304, bairro Portão, CEP: 80.320-300, Curitiba-PR.
Ordem do Dia - Consoante à Cláusula 5ª do contrato social, as sócias resolvem 
reduzir o capital social no valor de R$ 7.636.073.370,00 (sete bilhões, seiscentos 
e trinta e seis milhões, setenta e três mil, trezentos e setenta reais), nos termos do 
artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital 
social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o 
capital social que atualmente é de R$ 7.638.073.370,00 (sete bilhões, seiscentos e 
trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentos e setenta reais) passará a ser de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais). Dessa forma, declara ainda que, cfe disposto 
no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada 
restituindo-se parte do valor das quotas às sócias respeitando a proporcionalidade. 
Deliberação Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Após exame 
e discussão da matéria, as sócias por unanimidade e sem reservas ou quaisquer 
restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em 
relação ao objeto da sociedade.
Encerramento e Aprovação da Ata - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer 
outra manifestação, lavrou-se a presente ATA que, lida, foi aprovada e assinada por 
todos os presentes. Curitiba-PR, 13 de dezembro de 2021.

CLÁUDIA ARRUDA
SÓCIA 1
GISELY APARECIDA ORTIZ MARIANO
SÓCIA 2
GIAMMARCO FALVO
SECRETÁRIO

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO IAT

A EMPRESA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU JUNTO AO IAT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, 
ENGARRAFAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP (GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) IMPLANTADO NA RODOVIA BR 
476, 1862, KM 16 THOMAZ COELHO ARAUCÁRIA – ESTADO 
DO PARANÁ.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

PRENTISS QUÍMICA LTDA, CNPJ 00.729.422/0001-
00, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DO IAT LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, COM VALIDADE ATÉ 18.06.2023, 
PARA AMPLIACÃO DA SUA FÁBRICA DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS (FORMULAÇÃO), IMPLANTADA À ROD.PR 423, 
KM 24,5, S/Nº, BAIRRO CAMPO DO MEIO, NO MUNICÍPIO 
DE CAMPO LARGO, ESTADO DO PARANÁ.

 M-ECON SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ n° 10.221.016/0001-88 

NIRE n° 41206239851 
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS 

REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada em 08 de abril de 2022, às 10h00 horas, na sede da M-Econ Soluções em Marketing e 
Serviços Ltda., na Avenida Sete de Setembro, 4214, Curitib, Estado do Paraná, CEP 80250-085 (“Sociedade”). 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 1072, §2º, do Código Civil. Reuniu-se a 
totalidade dos sócios, a saber: (i) Auspex Desenvolvimento de Negócios em Tecnologia Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua 
Emiliano Perneta, 466, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80420-080, inscrita no CNPJ sob o nº 08.587.159/0001-66; (ii) Décio Kimura, brasileiro, 
solteiro, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG nº 16.275.962-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 072.442.578-05, residente e 
domiciliado na Rua Maracá, 165 - Torre Breeze apto 131 - Vila Guarani - CEP 04313-210 - São Paulo / SP e (iii) Paulo Kwok Shaw Sain, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.908.749-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 136.701.338-01, 
residente e domiciliado na Rua Mário Amaral, 35, apto 71, Bairro Paraíso, CEP 04002-020, São Paulo/SP. 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Décio Kimura e secretariados pelo Sr. Paulo Kwok Shaw Sain. 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os sócios da Sociedade para: (i) deliberar sobre a cisão parcial da Sociedade e versão de parcela cindida para uma 
nova sociedade empresária limitada a ser constituída nesta data, que terá a denominação de “MINHAS ECONOMIAS SISTEMAS LTDA” e sede em 
Curitiba, Estado do Paraná (“Nova Sociedade”); (ii) aprovar e ratificar a nomeação da empresa Macso Legate Perícias, Avaliações e Consultoria 
Ltda, para elaborar o Laudo de Avaliação a valor contábil dos elementos ativos e passivos do acervo cindido (“Laudo de Avaliação”) com base no 
balanço patrimonial da Sociedade, datado de 28/02/2022 (“Data-Base”) e (iii) aprovar o Laudo de Avaliação. 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão e apreciação da matéria objeto da ordem do dia, os sócios presentes deliberaram, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, (i) pela aprovação da cisão parcial da Sociedade e incorporação da parcela cindida de seu 
patrimônio pela Nova Sociedade, constituída nesta data, nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão, cuja cópia forma o Anexo I a esta ata; (ii) 
pela aprovação e ratificação da nomeação da empresa Macso Legate Perícias, Avaliações e Consultoria Ltda para a elaboração do Laudo de 
Avaliação e (iii) pela aprovação do Laudo de Avaliação, que se encontra anexo ao Protocolo e Justificação de Cisão, segundo o qual o valor do acervo 
cindido a ser vertido à Nova Sociedade é de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais). O capital social será reduzido na medida do valor 
do acervo cindido, sendo, porém, preservada a proporção da alocação das quotas entre os sócios, tanto na Sociedade quanto na Nova Sociedade. 
Os sócios autorizaram, enfim, os administradores a tomarem todas as medidas necessárias para a efetividade da referida cisão. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos os presentes assinada. 
Curitiba, 08 de abril de 2022 
Mesa: Décio Kimura (Presidente) / Paulo Kwok Shaw Sain (Secretário) 
Sócios presentes: Décio Kimura, Paulo Kwok Shaw Sain, Auspex Desenvolvimento de Negócios em Tecnologia Ltda 

ANEXO I - PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA 
M-ECON SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA. 

COM VERSÃO DA PARCELA CINDIDA PARA NOVA SOCIEDADE 
A administração da M-ECON SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA., sociedade com sede na Avenida Sete de Setembro, 4214, 
Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80250-085, inscrita no CNPJ sob o nº 10.221.016/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato social, 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206239851 ("M-ECON"), 
tendo por finalidade promover a cisão parcial da M-ECON ("Operação"), com a consequente versão de parcela de seu patrimônio para nova 
sociedade, constituída para esse fim, na forma dos artigos 1.122 e 2.033 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), com aplicação 
supletiva dos artigos 223 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), 

Considerando 
(I) que os administradores entendem que seria estrategicamente interessante segregar em um novo veículo os direitos, negócios e atividades da 
M-ECON na área de atendimento a clientes pessoas físicas (B2C), notadamente o aplicativo “Minhas Economias”, separando-os dos ativos relativos 
ao atendimento de clientes corporativos (B2B), cuja atividade continuará a ser desenvolvida pela M-ECON; 
(II) que, uma vez aprovada a Operação, serão vertidos todos os ativos, direitos, negócios e atividades da M-ECON na área de atendimento a 
clientes pessoas físicas (B2C) para uma nova sociedade, a ser constituída em decorrência da cisão, a qual será denominada MINHAS ECONOMIAS 
SISTEMAS LTDA ("NOVA SOCIEDADE"); 
(III) que, uma vez aprovada a Operação, será vertida para a NOVA SOCIEDADE a parcela cindida do patrimônio da M-ECON, avaliada a valor 
contábil; 
(IV) que, uma vez aprovada a Operação, os sócios da NOVA SOCIEDADE serão os mesmos da M-ECON, mantida as participações proporcionais 
atualmente detidas no capital social da própria M-ECON; e 
(V) que a Operação em nada importará em qualquer solução de continuidade nas atividades da M-ECON, no que tange ao atendimento de clientes 
corporativos (B2B), 
Os administradores da M-ECON, por este e na melhor forma de direito, vêm propor a cisão parcial da M-ECON, com a consequente versão de 
parcela de seu patrimônio para a NOVA SOCIEDADE, constituída para esse fim, firmando, assim, o presente Protocolo e Justificação de Cisão 
Parcial da M-ECON ("Justificação"), que tem por objetivo fixar, na forma dos artigos 1.122 do Código Civil e 225 e 229 da Lei das Sociedades por 
Ações, os seguintes termos e condições básicos da referida Operação, os quais serão submetidos à deliberação dos sócios da M-ECON, na forma 
da lei: 

1. BASES DA CISÃO 
1.1. A M-ECON será parcialmente cindida, devendo o acervo líquido cindido ser vertido para a NOVA SOCIEDADE, a ser 
constituída para esse fim, cujo capital social será correspondente ao acervo líquido cindido, não afetando a Operação a continuidade dos negócios 
de atendimento a clientes corporativos (B2B) da M-ECON. 
1.2. Com a consumação da Operação, a NOVA SOCIEDADE será a plena e exclusiva titular, livre de quaisquer ônus ou gravames, de todos os 
bens, ativos e direitos úteis ou necessários ao desenvolvimento e à exploração do aplicativo “Minhas Economias”, incluindo, sem limitação, (i) os 
direitos econômicos sobre todos os programas de computador desenvolvidos ou custeados pela M-ECON para fins da utilização, desenvolvimento 
ou comercialização da versão atual do aplicativo “Minhas Economias”, (ii) listas, cadastros e bancos de dados (incluindo listas e dados de usuários) 
relativos ao aplicativo “Minhas Economias” ou de quaisquer informações e registros úteis ou necessários à sua utilização; (iii) de todas as marcas, 
nomes de domínio e endereços de contas em lojas e marketplaces virtuais (incluindo Google Marketplace e Apple Store); e (iv) créditos, recebíveis 
e receitas futuras decorrentes do aplicativo “Minhas Economias”. 
1.3. Não deverão recair sobre a NOVA SOCIEDADE quaisquer encargos, ônus, gravames ou deveres relativos aos contratos corporativos (B2B) da 
M-ECON. 
1.4. A avaliação do acervo líquido da M-ECON a ser cindido foi feita com data-base estabelecida no item 2.4 abaixo e com base nos critérios 
previstos na Lei das Sociedades por Ações para elaboração de demonstrações financeiras. 

2. AVALIAÇÃO DA PARCELA DO PATRIMÔNIO A SER CINDIDO
2.1. Para a avaliação da parcela do patrimônio objeto da cisão, nos termos da legislação societária, a administração da M-ECON indicou a empresa 
especializada Macso Legate Perícias, Avaliações e Consultoria Ltda., com endereço na Rua Bela Cintra1.200, 2o andar, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.734.254/0001-33 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do de São Paulo - CRC/SP sob número CRC 2SP018541/O-1, 
representada por seu sócio João Carlos Castilho Garcia, contador, CPF 143.000.678-13, CRC 1SP169842/O-3 (“Empresa Avaliadora”). 
2.2. A Empresa Avaliadora, selecionada ad referendum dos sócios, tendo sido consultada a respeito de seu interesse em realizar a avaliação, 
previamente elaborou o laudo de avaliação contábil (“Laudo”), que é parte integrante do presente instrumento e contém todos os requisitos previstos 
em lei. 
2.3. Nos termos do Laudo, foi atribuído à parcela do patrimônio líquido da M-ECON objeto de cisão o valor total de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos 
e noventa reais). 
2.4. A avaliação foi efetuada pelo valor contábil, com base nos elementos constantes das demonstrações financeiras da M-ECON, levantadas em 
28/02/2022 (“Data Base da Operação”), e os critérios de avaliação utilizados foram os previstos na Lei das Sociedades por Ações, apurando-se o 
valor contábil do acervo líquido da M-ECON a ser cindido e vertido para a NOVA SOCIEDADE. 

3. ACERVO LÍQUIDO A SER CINDIDO
3.1. De acordo com a avaliação efetuada, o valor contábil do acervo líquido da M-ECON a ser cindido e vertido para a NOVA SOCIEDADE formada 
a partir da Operação é de R$$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), observando-se o disposto no item 4.1 abaixo. 

4. TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ A DATA DA CISÃO
4.1. Todas as operações e variações patrimoniais que digam respeito à parcela do patrimônio da M-ECON a ser cindida e vertida para a NOVA 
SOCIEDADE, realizadas a partir da Data Base da Operação, serão contabilizadas diretamente pela NOVA SOCIEDADE. 

5. ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS
5.1. A parcela do patrimônio líquido cindida da M-ECON destinada à NOVA SOCIEDADE será transferida por R$$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos 
e noventa reais, que corresponde ao seu valor contábil na Data Base da Operação. Essa parcela é representada pela totalidade dos bens, ativos e 
direitos úteis ou necessários ao desenvolvimento e à exploração do aplicativo “Minhas Economias” detidos pela M-ECON. 

6. ALTERAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CISÃO
6.1. Em consequência da cisão parcial da M-ECON, com a consequente versão do acervo líquido a ser cindido à NOVA SOCIEDADE, o capital 
social da M-ECON será reduzido no montante total estimado de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais, passando de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) para R$ 198.510,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e dez reais, com o cancelamento de 1.490 (um mil, quatrocentos e 
noventa) quotas. 
6.2. O contrato social da M-ECON será alterado para refletir a redução do seu capital social em decorrência da Operação, passando a Cláusula 
Sexta a vigorar com a seguinte redação: 
CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social, subscrito e integralizado, de R$198.510,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e dez reais), 
divididos em 198.510 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e dez) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Foi integralizado em 
moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

NOME QUOTAS VALOR – R$ %
Auspex Desenvolvimento de Negócios em Tecnologia Ltda. 79.404 R$ 79.404,00 40%
Paulo Kwok Shaw Sain 59.553 R$ 59.553,00 30%
Décio Kimura 59.553 R$ 59.553,00 30%
TOTAL 198.510 R$ 198.510,00 100%

6.3. Em razão da cisão parcial da M-ECON, com a consequente versão do acervo líquido a ser cindido à NOVA SOCIEDADE, o capital social da 
NOVA SOCIEDADE será de R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais, dividido em 1.490 (um mil, quatrocentos e noventa) quotas no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim alocadas aos sócios:

NOME QUOTAS VALOR – R$ %
Auspex Desenvolvimento de Negócios em Tecnologia Ltda. 596 R$ 596,00 40%
Paulo Kwok Shaw Sain 447 R$ 447,00 30%
Décio Kimura 447 R$ 447,00 30%
TOTAL 1.490 R$ 1.490,00 100%

6.4. As quotas representativas do capital social da NOVA SOCIEDADE (“Quotas NS”) pertencerão, única e exclusivamente, aos sócios da M-ECON, 
na mesma proporção de quotas da M-ECON de que forem possuidores na data da Operação.

7. CONDIÇÕES ESPECIAIS

7.1. A Operação proposta nesta Justificação será submetido aos sócios da M-ECON, reunidos em assembleia ou reunião de sócios, com a devida 
observação dos prazos legais de convocação.
7.2. A Operação proposta será efetuada sem solidariedade entre a M-ECON e a NOVA SOCIEDADE, na forma do parágrafo único artigo 233 da 
Lei das Sociedades por Ações, sendo que a NOVA SOCIEDADE sucederá a M-ECON relativamente às obrigações e direitos que expressamente 
compõem o patrimônio cindido.
7.3. Competirá à administração da M-ECON a prática de todos os atos necessários para a implementação da Operação, para a constituição da NOVA 
SOCIEDADE e para a versão do patrimônio cindido para a NOVA SOCIEDADE, pelo valor apurado no Laudo.
Esta Justificação reger-se-á a interpretar-se-á de acordo com a legislação e normas aplicáveis, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado 
de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas dele oriundas, com a exclusão dos outros, por mais privilegiados que sejam.

Curitiba, 08 de abril de 2022

ADMINISTRAÇÃO DA M-ECON SOLUÇÕES EM MARKETING E SERVIÇOS LTDA.
Protocolada na Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR) sob o nº PRN2220492906 e PRB2200334319 em 20/04/2022

LEILÃO DE VEÍCULOS
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado 
perante JUCEPAR sob o n.°653, realizará no dia de  05 de MAIO de 2022 
leilão de bens apreendidos nas operações de trânsito da Secretaria Munic-
ipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; às 09:00h leilão de veículos de 
sucatas inservíveis material ferroso para reciclagem, resultante da 
compactação e trituração de veículos de terceiros, e componetes 
veiculares; todos na modalidade eletrônica/online e realizados no site 
www.vipleiloes.com. O edital em sua integra poderá ser retirado no site 
gratuitamente assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      
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Carla Ariadne 
Padilha, 63 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Perpétuo 
Socorro (Campo 
Largo).
Adicanor 
Novochadlo, 85 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
do Boqueirão.
Nanci Terezinha Sucla 
Boscardin, 71 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vaticano 
(Alm. Tamandaré).
Lia Borges Dávila, 97 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal São 
Francisco de Paula.
Nilton Júnior Reis, 47 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Três Córregos (Campo 
Largo).
Eloir de Jesus Viante, 
59 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Adalberto Azevedo 
da Silveira, 78 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
do Água Verde.
Sérgio Ferreira 
Martins, 73 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Dom Pedro II.
Cleunice Gonçalves 
Brithel, 83 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim 
(S.J.Pinhais).
Osvaldo Alvacir 
Padilha, 67 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Mato 
Branco (Quitandinha).
Elza de Farias Brito, 
87 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Nsa Sra do 
Rosário (Colombo).
Edvar Vieira Matos, 84 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Valmir de Souza, 51 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal Zona Sul.
Ninon Maria Binder, 
61 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Áurea Pedro Pires, 84 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (S.J.Pinhais).
Doroti Schulka 
Meira, 68 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
de Rio da Várzea.
Levi de Souza Pereira, 
65 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Memorial da Vida 
(S.J.Pinhais).
Antônio Lara Filho, 94 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vaticano (Alm. 
Tamandaré).

FALECIMENTOS

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade 
Local, que rupturas de cabos ópticos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus 
usuários da localidade de Paranaguá - PR no dia 29/04/2022, a partir das 13h31 (horário de Brasília).  
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, 
normalizando-o integralmente às 16h10 (horário de Brasília).

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/22
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, 
SALGADOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO CONGELADOS PARA OS SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13 DE MAIO DE 
2022. HORÁRIO: ÀS 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DO SESC IVAIPORÃ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 
DE MAIO DE 2022. HORÁRIO: ÀS 10h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas 
no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e também no site do 
Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 03 de maio de 2022. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional

Objeto: Seleção de associação ou cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis apta a realizar coleta seletiva de resíduos produzidos pela 
Advocacia-Geral da União, mediante assinatura de termo de compromisso 
próprio, bem como criação de cadastro de reserva das associações e/
ou cooperativas remanescentes, classificadas em ordem de sorteio, caso 
não haja acordo.
Local da entrega da documentação: Advocacia-Geral da União – Sala da 
Coordenação Administrativa, Av. Munhoz da Rocha, 1247, Bairro Cabral, 
Curitiba/PR. Horário: 09:00 às 17:00 horas.
Período de entrega da documentação: até 13 de maio de 2022
Local da audiência Pública: Advocacia-Geral da União – Sala da Coordenação 
Administrativa, Av. Munhoz da Rocha, 1247, Bairro Cabral, Curitiba/PR.
Data da audiência Pública: 31 de maio de 2022. Horário: 11h.
O Edital encontra-se disponível no site: https://www.gov.br/agu/pt-br e na 
sala Coordenação Administrativa. Esclarecimentos: tel. (41) 3204 5700 e 
e-mail: antonio.lopes@agu.gov.br.

Robledo Dohmer
Superintendente Regional

EXTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021/SADRS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO 
RIO GRANDE DO SUL

COMUNICADO SINDANEPS

SINDANEPS – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital e usando das atribuições que lhe confere o estatuto em vigor, o Presidente 
do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO 
E CORRESPONDENTES NO PAÍS, entidade sindical de 1° grau que representa a categoria 
econômica (patronal) das empresas promotoras de crédito e correspondentes no país, com 
base territorial nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 21.454.174/0001-02, com sede na Rua XV de 
Novembro n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-001, vem, por meio deste 
edital, convocar todas as empresas da categoria econômica das empresas promotoras de crédito e
correspondentes no país para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 
22 de junho de 2022, às 10h em primeira convocação e às 11h em segunda convocação, em sua 
sede social, localizada na Rua XV de Novembro, n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP
CEP 01013-001, cuja ordem do dia é: 1) ratificar a fundação do SINDANEPS - SINDICATO 
NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS; 
2) alterar o estatuto social; 3) ratificar a eleição dos membros da diretoria executiva e do conselho 
fiscal para o quadriênio vigente.

São Paulo, 03 de maio de 2022
Edison João Costa

Presidente do SINDANEPS -
SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 016/2022 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em governança 

e qualidade de processos para realização de mapeamentos de processos do SENAR-PR
Tipo de Licitação: Menor Preço, Abertura: 12/05/2022 às 09:00 hrs.

Retirada do Edital: R. Mal. Deodoro,450 – 16º andar, Ed. Mauricio Caillet -  
Fone:(41) 2106-0485/2106-0422 http://www.sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes 

Curitiba, 03 de maio de 2022.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | terça, 03 de maio de 202208 jornalismo@tribunadoparana.com.br
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