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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.
das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vision Med Assistência Médica Ltda., identificadas como nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela
controladora e consolidado respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra- supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações finanções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção recomo as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan- levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vision Med Assistên- nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
cia Médica Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
(ANS). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliafinanceiras”. Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio- mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 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
Continuidade operacional: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para as demonstrações financeiras, que indicam que a empresa o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles
apresentou capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 2018, prejuízo apurado no exercício e insuficiência de ativos garantidores internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
de provisões técnicas nos patamares requeridos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS naquela data, conforme mencionado na nota expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoaexplicativa nº 14.e. Os planos da Administração com relação às atividades operacionais estão descritos na nota explicativa nº 1. As demonstra- bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade das operações da empresa. A recuperação dos valores registrados no ativo ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em reladepende do sucesso das operações futuras da empresa. Outras informações que acompanham as demonstrações financeira se o relatório do ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se
auditor: A administração da empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opi- concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas denião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa- apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
bilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exicomo necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por gências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 25 de
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração março de 2019. Auditasse Auditores Independentes - CRC- RJ nº 237/O-0; Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018-SSPDF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SSP/AL Nº 4/2019

PROCESSO: SEI-GDF nº 00050-00049042/2018-08.TIPO: Menor Preço. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para realização de serviço de locação de 10
(dez) equipamentos de Raio X (body scan e seus periféricos), compreendendo serviço
de locação dos equipamentos, manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos
e cursos de treinamento para os operadores das máquinas, pelo período de 48 meses,
para inspeção corporal para os internos da Subsecretaria do Sistema Penitenciário da
Secretaria de Estado de Segurança Pública. VALOR ESTIMADO: R$ 7.642.800,00.
PRAZOS: De instalação dos equipamentos e seus periféricos devidamente configurado
e pronto para funcionamento, será de até 90 (noventa) dias após recebimento da
Ordem de Serviço. Vigência: do Contrato: 48 (quarenta e oito) meses a partir da data
da assinatura. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/04/2019 às 09:00 horas no
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 450107. Edital está disponível no endereço
acima e no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.

Processo: 2100-2111/2018. Modalidade: Pregão Eletrônico SSP/AL Nº 004/2019 TIPO:
Menor Preço Por Item OBJETO: Contratação de Empresa Seguradora no Ramo Aeronáutica
para Seguro Casco, Reta, Acessórios e Equipamentos Especiais e Contra Terceiros Para
Aeronave Modelo AGUSTA WESTLAND AW119MKII (KOALA). DATA DA REALIZAÇÃO: 10 de
abril de 2019, AS 10h00, Horário de Brasília. Disponibilidade nos sites
www.comprasnet.gov.br, UASG sob o nº 926474 e www.seguranca.al.gov.br. Informações:
contato: (82)3315-2369/3315-2367.
Maceió, 27 de março de 2019.
WASHINGTON LUIZ COSTA JÚNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SERIS Nº 1/2019
Processo n.º 34000.52/2017, Tipo: Menor preço por item. Objeto: Aquisição de storages,
conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data de
realização: 12 de abril de 2019, às 09:00hs (horário Brasília/DF). Informações: Fone/Fax:
(82) 3315-1744 ramais 2021. Disponibilidade: Endereço eletrônico: http://www.licitacoese.com.br e http://www.seris.al.gov.br. Licitação n.º: 760331

Brasília-DF, 25 de março de 2019.
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - SRP

FABIANO REIS DA CUNHA PINTO
Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Processo nº 054.000.116/2018. Objeto: Objeto: Registro de preços de material de consumo
para Unidade de Pronto Atendimento. Valor estimado: R$ 619.366,48 (seiscentos e
dezenove mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Tipo: Menor
Preço. Data da licitação e limite para recebimento das propostas: 9 de abril de 2019 às 14h
(horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade Orçamentária: 170393. Fonte de Recursos:
100. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 (material de consumo). A cópia do edital estará
disponível
nos
sítios
eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br
e
www.pmdf.df.gov.br a partir de 28 de março de 2019. Informações: (61) 3190-8054,
dsap.sspregoes@pm.df.gov.br e dsap.sspregoes@gmail.com.

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA
Processo SIGA nº 00005/PESCAP/2019. Objeto: Aquisição de gelo em escama, para atender
o Programa Peixe Popular, realizado pela Agência de Pesca do Amapá, conforme as
especificações previstas no Projeto Básico. Interessados em participar acessar
http://www.siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/PropostaFornecedorCDConsultaPage
List.jsp e registrar a sua proposta. O período de envio será de 29/03 até às 08h do dia
02/04/19.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - SRP

Macapá, 27 de março de 2019.
RUANA ELYENE DOS S. R. DA COSTA
Subcoordenadora de Cotação Eletrônica

Processo nº 054.000.165/2018. Objeto: Objeto: Registro de preços de material de consumo
(enxoval hospitalar). Valor estimado: R$ 101.143,95 (cento e um mil cento e quarenta e
três reais e noventa e cinco centavos). Tipo: Menor Preço. Data da licitação e limite para
recebimento das propostas: 11 de abril de 2019 às 14h (horário de Brasília). UASG: 926670.
Unidade Orçamentária: 170393. Fonte de Recursos: 100. Elemento de Despesa: 3.3.90.30
(material de consumo). A cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.pmdf.df.gov.br a partir de 29 de março de
2019.
Informações:
(61)
3190-8054,
dsap.sspregoes@pm.df.gov.br
e
dsap.sspregoes@gmail.com.

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA
Processo SIGA nº 00006/PESCAP/2019. Objeto: Aquisição de Material Permanente, para
atender o Programa Peixe Popular, realizado pela Agência de Pesca do Amapá, conforme
as especificações previstas no Projeto Básico. Interessados em participar acessar
http://www.siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/PropostaFornecedorCDConsultaPage
List.jsp e registrar a sua proposta. O período de envio será de 29/03 até às 09h do dia
02/04/19.

Brasília-DF, 27 de março de 2019.
EDMAR MARTINS
Ordenador de Despesas

Macapá, 27 de março de 2019.
RUANA ELYENE DOS S. R. DA COSTA
Subcoordenadora de Cotação Eletrônica

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2017

Processo SIGA nº 00007/PESCAP/2019. Objeto: Fornecimento de Kits Lanche e Água
Mineral, para atender o Programa Peixe Popular, realizado pela Agência de Pesca do
Amapá, conforme as especificações previstas no Projeto Básico. Interessados em participar
acessar
http://www.siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/PropostaFornecedorCDConsultaPage
List.jsp e registrar a sua proposta. O período de envio será de 29/03 até às 10h do dia
02/04/19.

Processo nº 052.000.858/2015 OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada
para prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, com dedicação exclusiva de
mão de obra, nas dependências da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidos neste instrumento e seus anexos,
visando atender as necessidades específicas da Polícia Civil do Distrito Federal.. TIPO:
Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 12.026.806,08 (doze milhões, vinte e seis
mil, oitocentos e seis reais e oito centavos). Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte 100
(FCDF). Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do
Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de execução:
conforme edital. Data limite do recebimento das propostas: 16 de abril de 2019, às
10h00. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site
www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar,
Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min,
através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações na
CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Macapá, 27 de março de 2019.
RUANA ELYENE DOS S. R. DA COSTA
Subcoordenadora de Cotação Eletrônica
AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA
Processo SIGA nº 00008/PESCAP/2019. Objeto: Contratação de empresa Especializada
em Realização de Eventos, para atender o Programa Peixe Popular, realizado pela
Agência de Pesca do Amapá, conforme as especificações previstas no Projeto Básico.
Interessados
em
participar
acessar
http://www.siga.ap.gov.br/sgc/faces/priv/sgc/cdiretas/PropostaFornecedorCDConsultaPage
List.jsp e registrar a sua proposta. O período de envio será de 29/03 até às 11h do
dia 02/04/19.
Macapá, 27 de março de 2019.
RUANA ELYENE DOS S. R. DA COSTA
Subcoordenadora de Cotação Eletrônica

Brasília, 27 de março de 2019.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019032800154
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