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Em 12 de março de 2021.
MARCOS J. S. COSTA
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CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Universidade Positivo - UP
Mantenedora: Centro de Estudos Superior Positivo
CNPJ:78.791.712/0003-25

Para fins do Disposto no Art.21 da Portaria MEC n°1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 1.133 (mil cento
e trinta e três diplomas) no período de 25/01/2021 a 12/03/2021, nos seguintes Livros de
Registro e Sequências numéricas: Livro 15, registros 29048 a 30181.

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço

http://universidade.up.edu.br.

Curitiba, 12 de março de 2021.
JOSÉ PIO MARTINS

Reitor da Universidade Positivo

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS
CNPJ Nº 04.724.690/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Posição (valores em reais/R$) em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

. At i v o 2020 2019

. At i v o 37.272.123,13 46.335.442,20

. Circulante 36.400.577,43 45.261.008,40

. Caixa e equivalentes de caixa 31.357.060,09 23.516.328,00

. Bancos/caixa - com restrição 5.033,97 15.904.745,21

. Aplicações financeiras - com
restrição

31.352.026,12 7.611.582,79

. Outros valores a receber 5.043.517,34 21.744.680,40

. Clientes 4.399.695,00 21.150.000,00

. Adiantamento a fornecedores 491.463,18 463.659.81

. Caução contrato - CTEX 8.087,78 8.087,78

. Impostos a recuperar 0,00 1.750,00

. Adiantamento de férias 119.875,40 114.154,13

. Outros créditos 1.493,10 132,11

. Despesas diferidas 22.902,88 6.896,57

. Não circulante 871.545,70 1.074.433,80

. Imobilizado 867.847,80 703.811,95

. Bens próprios com restrição 4.158.754,40 3.751.545,59

. (-) Depreciações acumuladas (3.290.906,60) (3.047.733,64)

. Intangível 3.697,90 370.621,85

. Sistemas aplicativos - Software - com
restrição

1.063.663,12 1.508.303,57

. (-) Amortizações acumuladas (1.059.965,22) (1.137.681,72)

. Passivo 2020 2019

. Passivo 37.272.123,13 46.335.442,20

. Circulante 7.950.712,15 5.328.586,10

. Encargos sociais a recolher 567.683,15 358.178,18

. Encargos tributários a recolher 409.285,92 272.185,49

. Fo r n e c e d o r e s 1.090.452,82 690.175,40

. Provisão para férias e encargos 1.605.778,62 1.316.400,73

. Provisão contratos de serviços 4.219.254,88 1.490.864,01

. Adiantamento de terceiros 0,00 1.133.737,58

. Outras contas a pagar 58.256,76 67.044,71

. Não circulante 2.058.129,15 1.944.785,25

. Provisão para contingências 1.944.785,25

. Provisão para riscos fiscais 2.058.129,15 1.944.785,25

. Patrimônio Social Líquido 27.263.281,83 39.062.070,85

. Reservas 9.921.555,62

. Reserva técnica - com restrição 3.632.889,94 9.921.555,62

. Superávit acumulados 23.630.391,89 29.140.515,23

. Superávit/déficit acumulados - com
restrição

35.429.180,91 6.398.117,75

. Déficit/superávit do exercício - com
restrição

(11.798.789,02) 22.742.397,48

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT

. 2020 2019

. (+) Receita bruta 27.825.921,45 62.212.700,60

. COM RESTRIÇÃO

. Contrato de Gestão 17.099.695,00 52.676.896,00

. Recuperação de
despesas/ressarcimento

5.799,95 0,00

. Contratos administrativos - Serviços
de terceiros

10.720.426,50 9.535.804,60

. (=) Total receita com restrição 27.825.921,45 62.212.700,60

. (-) Deduções da receita bruta (270.906,60) (197.062,91)

. ISS sobre faturamento (79.746,60) (197.062,91)

. Cancelamento de notas fiscais (191.160,00)

. (=) Receita Líquida 27.555.014,85 62.015.637,69

. (-) Despesas operacionais - Contrato
de Gestão

(25.649.474,72) (22.742.758,17)

. Despesas gerais e administrativas (1.120.041,36) (1.817.679,83)

. Despesas com pessoal e encargos (14.547.243,40) (13.362.957,17)

. Serviços de terceiros (7.422.062,80) (2.825.976,80)

. Aluguéis e arrendamentos (1.773.660,47) (2.056.322,19)

. Impostos. taxas e multas fiscais (181.514,13) (185.203,51)

. Diárias (58.820,00) (479.763,42)

. Passagens (145.234,09) (879.826,74)

. Promoções e eventos (34.957,30) (798.261,19)

. Outras despesas operacionais (36.257,32) (35.894,27)

. Depreciações e amortizações (329.683,85) (300.873,05)

. (-) Despesas operacionais - Outros
contratos

(14.280.869,12) (9.458.061,71)

. Despesas gerais e administrativas (949.725,88) (361.667,93)

. Despesas com pessoal e encargos (5.151.241,60) (4.117.649,57)

. Serviços de terceiros (7.336.893,61) (3.245.532,37)

. Aluguéis e arrendamentos (349.239,49) (547.546,66)

. Impostos. taxas e multas fiscais (6.559,00) (16.119,31)

. Diárias (48.037,41) (449.248,18)

. Passagens (55.982,59) (502.725,32)

. Promoções e eventos (79.194,70) (216.262,44)

. Outras despesas operacionais (303.994,84) (1.309,93)

. Depreciações e amortizações 0,00 0,00

. (=) Resultado operacional bruto (12.375.328,99) 29.814.817,81)

. (+/-) Resultado financeiro 576.539,97 227.579,67

. Despesas financeiras - contrato de
gestão

(224.622,51) (218.248,99)

. Despesas financeiras - outros
contratos

(45.220,67) (97.233,27)

. Receitas financeiras - contrato de
gestão

690.488,26 256.176,90

. Receitas financeiras - outros
contratos

155.894,89 286.885,03

. Déficit/Superávit do exercício (11.798.789,02) 30.042.397,48

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

. 1 - Fluxos de caixa das atividades
operacionais

2020 2019

. (-/+) Superávit/(Déficit) líquido do
exercício

(11.798.789,02) 30.042.397,48

. Ajustes por:

. (+) Depreciação e amortização 329.683,85 300.873,05

. (+) Perdas por baixa de bens
inservíveis

303.694,84 98,79

. (+) Provisão para contingências fiscais 113.343,90 116.668,19

. (+) Transferência de ativo para bens
não imobilizados

0,00 199,92

. Variação nos saldos dos ativos:

. (+/-) Redução/(Aumento) em clientes 16.750.305,00 (21.150.000,00)

. (+/-) Redução/(Aumento) em
adiantamentos

(27.803,37} (258.099,17}

. (+/-) Redução/(Aumento) em outras
contas ativas

(21.338,57) 12.313,60

. Variação nos saldos dos passivos:

. (+/-) Aumento/(Redução) nos
encargos sociais e tributários

346.605,40 63.105,75

. (+/-) Aumento/(Redução) em
fornecedores

400.277,42 327.951,12

. (+/-) Aumento/(Redução) nas
provisões trabalhistas

289.377,89 128.971,65

. (+/-) Aumento/(Redução) em
provisões contratos de serviços

2.728.390,87 1.198.700,58

. (+/-) Aumento/(Redução) em
adiantamento de terceiros

(1.133.737,58) (3.873.795,12)

. (+/-) Aumento/(Redução) em outras
contas a pagar/compensar

(8.787,95) 1.297,66

. Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais

8.271.222,68 6.910.683,50

. 2 - Fluxos de caixa das atividades de investimentos:

. (-) Compra do ativo imobilizado (415.512,62) (400.997,57)

. (-) Compra do ativo intangível (14.977,97) (5.856,00)

. Caixa líquido usado nas atividades de
investimento

(430.490,59) (406.853,57)

. Aumento/Diminuição líquido de caixa
e equivalentes de caixa

7.840.732,09 6.503.829,93

. 3 - Variação do caixa e equivalentes
de caixa

7.840.732,09 6.503.829,93

. Caixa e equivalentes de caixa no início
do período

23.516.328,00 17.012.498,07

. Caixa e equivalentes de caixa no fim
do período

31.357.060,09 23.516.328,00
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

Déficit/Superávit
acumulados

Déficit/Superávit
do exercício

Reserva
Técnica

Total

. Saldo em
31/12/2018

10.824.075,49 (5.891.006,83) 4.086.604,71 9.019.673,37

. Incorporação do
Déficit 2018

(5.891.006,83) 5.891.006,83 0,00

. Transferência para
Reserva Técnica

1.465.049,09 0,00 (1.465.049,09) 0,00

. Déficit do exercício 0,00 (7.300.000,00) 7.300.000,00 0,00

. Superávit do
exercício

0,00 30.042.397,48 0,00 30.042.397,48

. Saldo em
31/12/2019

6.398.117,75 22.742.397,48 9.921.555,62 39.062.070,85

. Incorporação do
Superávit 2019

22.742.397,48 (22.742.397,48) 0,00 0,00

. Redução da Reserva
Técnica

6.288.665,68 0,00 (6.288.665,68) 0,00

. Déficit do exercício 0,00 (11.798.789,02) (11.798.789,02)

. Saldo em
31/12/2020

35.429.180,91 (11.798.789,02) 3.632.889,94 27.263.281,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (valores expressos em reais)

Nota 1 - Informações gerais - O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE,
qualificado como organização social pelo Decreto nº 4.078, de 09 de janeiro de 2002, com
sede e foro em Brasília - DF, tem por finalidades a realização e a promoção de estudos e
pesquisas prospectivas na área de ciência, tecnologia e inovação, bem como desenvolve
atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e sociais das políticas,
programas e projetos científicos e tecnológicos. As atividades desenvolvidas pelo CGEE
estão atreladas a metas e a prazos descritos no Contrato de Gestão, instrumento de
parceria e fomento firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI,
tendo como interveniente a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, em 16 de abril de
2002, renovado em 2010 por mais um ciclo de seis anos e, atualmente, prorrogado até 31
de março de 2021. Na pactuação relativa ao 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e
aditivos seguintes, o Ministério da Educação - MEC foi adicionado como interveniente,
tendo sido incluídos trabalhos voltados a sua área de atuação. No que tange ao contrato
de Gestão no ano de 2020, foram assinados três termos aditivos: o 21º, o 22º e o 23º.
Nestes termos aditivos constam as demandas dos órgãos fomentadores e a programação
de desembolso dos recursos para este exercício. Em 2020, o CGEE deu continuidade à
execução dos contratos administrativos com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, para atender demandas do interesse da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE e da FINEP, e com o Centro Tecnológico do Exército
- CTEx e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA iniciado em 2018
e ainda em 2020, o Centro assinou e executou um contrato com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

Nota 2 - Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis - As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei 6.404/1976
e suas alterações, no que couber a ITG 2002 - Resolução CFC 1.409/12 sobre Entidade sem
finalidade de lucros e a ITG 1000 - Resolução CFC 1.418/12, nos pronunciamentos técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes no exercício de 2019
e que forem aplicáveis à entidade e, ainda, com as disposições contidas no artigo 2º, alínea
"i" da Lei 9.637/98. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de forma a
evidenciar as características próprias de uma entidade sem finalidade de lucros qualificada
como Organização Social desde o início de suas atividades, em que o instrumento de
relação entre o poder público é o "Contrato de Gestão", o qual é elaborado com base no
princípio de fomento às atividades, conceito bem mais amplo que a ideia de subvenção ou
de convênio e da pura e simples prestação de serviços.

Nota 3 - Principais Práticas e Diretrizes Contábeis - 3.1 Caixa e equivalente de
caixa - Referem-se a saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras de curto
prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, e são registradas ao
custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos em base "pro rata temporis" até
a data do balanço, não superando o valor de mercado. 3.2 Estimativas contábeis - A
elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração do CGEE use de julgamentos na determinação e no
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos às estimativas e premissas
incluem provisão para redução ao valor recuperável de ativos (quando aplicável) provisão
para devedores duvidosos, provisão para contingências, e o cálculo das depreciações dos
bens do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao
processo da sua determinação. O CGEE revisa as estimativas e as premissas pelo menos
anualmente. 3.3 Instrumentos financeiros - O CGEE tem os seguintes instrumentos
financeiros: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado,
investimentos mantidos até o vencimento e recebíveis. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por
meio do resultado no momento do reconhecimento inicial e mudanças no valor justo
desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Recebíveis. Recebíveis são ativos
financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo,
abrangem clientes e outros créditos a receber. O CGEE não se utiliza de instrumentos
financeiros derivativos na gestão de seus recursos financeiros. 3.4 Imobilizado - Os itens do
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação
acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas
como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. A depreciação é calculada
sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo deduzido do valor residual. A
depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis. 3.5 Ativos intangíveis - Correspondem a bens intangíveis adquiridos pelo CGEE e
que têm vidas úteis finitas, sendo mensurados pelos custos deduzidos da amortização
acumulada. A amortização é calculada sobre o custo de um ativo deduzido do valor
residual, sendo reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis
para uso. Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. 3.6 Provisões - Uma
provisão é reconhecida em função de um evento passado, quando o CGEE tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, em que o
provável recurso econômico será exigido para liquidar a obrigação. 3.7 Apuração dos
resultados - O Centro adota o regime de competência para o registro de suas receitas e
despesas, com base nas disposições contidas na Lei 6.404/1976 e em suas alterações, no
que couber a ITG 2002 - Resolução CFC 1.409/12 sobre Entidade sem finalidade de lucros
e a ITG 1000 - Resolução CFC 1.418/12 e, ainda, nas disposições contidas nos
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
vigentes no exercício de 2020 que forem aplicáveis à entidade. 3.8 Receita operacional -
Serviços: A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio
de conclusão do serviço na data da apresentação das demonstrações contábeis. 3.9
Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de
juros sobre aplicações financeiras e descontos obtidos. A receita de juros é reconhecida no
resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem
despesas com multas, taxas bancárias e outras despesas vinculadas às aplicações
financeiras mantidas pela Entidade.

Nota 4 - Caixa e equivalentes de caixa - O Caixa e equivalentes de caixa
abrangem saldos de caixa, bancos e investimentos financeiros com vencimentos à vista, ou
até o vencimento contratado.

2020 2019
. Bancos/Caixa - Recursos com restrição -
Contrato Administrativo

1.900,78 3.164.654,18

. Bancos/Caixa - Recursos com restrição -
Contrato de Gestão

3.133,19 12.740.091,03

. Aplicações Financeiras de Liquidez
Imediata - Recursos com restrição -
Contratos de Gestão

25.789.211,86 4.090.779,89

. Aplicações Financeiras de Liquidez
Imediata - Recursos com Restrição -
Contratos Administrativos

5.562.814,26 3.520.802,90

. Total 31.357.060,09 23.516.328,00

Nota 5 - Clientes a Receber - Essa conta registra o valor a receber em 2020 no
montante de R$ 4.399.695,00, distribuído da seguinte forma: a) Ministério da Educação -
MEC, relativo ao 22º Termo Aditivo, no valor de R$ 2.899.695,00; b) Ministério da Ciência,

Tecnologia e Inovações - MCTI, relativo ao 23º Termo Aditivo, no valor de R$
1.500.000,00.

Nota 6 - Adiantamento a Fornecedores - Em razão dos contratos firmados com
cláusulas específicas, entre outros, esse grupo contábil registra os adiantamentos
realizados aos fornecedores no montante de R$ 491.463,18 (R$ 463.659,81 - 2019).

Nota 7 - Imobilizado e Intangível - Na análise dos indicadores internos e
externos não foram identificados motivos que levassem a Administração do CGEE a apurar
e consequentemente registrar eventual perda do valor recuperável dos bens do seu ativo
imobilizado (impairment). O imobilizado e o intangível guardam a seguinte composição:

. Descrição Taxa de
Depreciação

2020 2019

. Imobilizado

. Equipamento de Informática 20% 2.256.715,38 1.852.906,57

. Instalações 10% 563.602,18 563.602,18

. Máquinas e Equipamentos de
Escritório

10% 60.553,45 60.553,45

. Móveis e Utensílios 10% 654.001,02 650.601,02

. Equipamentos de Audiovisual 20% 305.070,13 305.070,13

. Benfeitoras em Imóveis de
Terceiros

24% 318.812,24 318.812,24

. (-) Depreciações - (3.290.906,60) (3.047.733,64)

. Subtotal do Imobilizado - 867.847,80 703.811,95

. Intangível

. Sistemas Aplicativos - Software 20%-100% 1.063.663,12 1.508.303,57

. (-) Amortizações - (1.059.965,22) (1.137.681,72)

. Subtotal do Intangível 3.697,90 370.621,85

. Total do Imobilizado e Intangível - 871.545,70 1.074.433,80

Nota 8 - Fornecedores a Pagar: O saldo provisionado relativo a fornecedores de
bens e serviços faturados em 2020 corresponde a R$ 1.090.452,82 (R$ 690.175,40 -
2019).

Nota 9 - Provisão de Férias e Encargos Sociais: Em razão das obrigações
trabalhistas oriundas das contratações de funcionários para os quadros do CGEE, mantém-
se em 2020 uma provisão para férias e encargos sociais no montante de R$ 1.605.778,62
(R$ 1.316.400,73 - 2019).

Nota 10 - Provisão Contratos de Bens e Serviços: Para os contratos firmados no
período de vigência até 2020, em que os contratados estão em processo de execução do
serviço (produto) e não há fatos que emanem suspeitas ou incertezas do descumprimento
de prazos ou entrega dos produtos previstos e, ainda, com base em uma estimativa
confiável do montante da obrigação estabelecida em cláusula contratual e diante da
provável saída de recursos para liquidar tal obrigação, foi apropriado em 2020 o valor
correspondente a R$ 4.219.254,88 a título de provisão (R$ 1.490.864,01 - 2019).

Nota 11 - Outras Contas a Pagar

2020 2019
Adiantamento de terceiros 0,00 1.133.737,58
Créditos a compensar 58.256,76 67.044,71
Totais 58.256,76 1.200.782,29

a) Adiantamento de Terceiros - Refere-se ao adiantamento realizado pelo
PNUMA e referenciado no Contrato para cobertura de custos iniciais de execução do
projeto. b) Créditos a compensar/Desconto em folha - Valores relativos a descontos
realizados em folha de pagamento, para garantir o contrato de empréstimos consignados
dos funcionários, e que ainda não foram debitados na conta corrente do CGEE, entre
outros.

Nota 12 - Provisão para Contingências - No ano de 2020, foram apropriadas
despesas relativas a dois processos que tramitam em esfera administrativa na Receita
Federal do Brasil - RFB nºs 10166.722724/2011-30 e 10166.722722/2011-41, resultantes do
auto de infração-AI, proveniente do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) nº
01.1.01.00.2010-01041-3, emitido em 10/12/2010, compreendendo o período fiscalizado
de janeiro/2007 a dezembro/2008 e referem-se a multas pela falta de retenção do IRRF
(DIÁRIAS) e de cumprimento de obrigações acessórias, ausência de recolhimento de
obrigações relativas a contribuições previdenciárias da rubrica paga a título de "DIÁRIAS" e
"AUXÍLIO MORADIA". Adicionados a esses processos, foi realizada provisão a título de
COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira. O saldo acumulado da provisão em
2020 corresponde a R$ 2.058.129,15 (R$ 1.944.785,25 - 2019).

Nota 13 - Patrimônio Social Líquido - O patrimônio social líquido é formado
pelo acúmulo dos superávits e déficits apurados em função das atividades operacionais
executadas pelo CGEE. Essa conta registra o resultado operacional do Contrato de Gestão
e dos contratos administrativos. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, considerando
a "essência" nos registros dos atos e fatos contábeis das suas operações, optou por
continuar mantendo o registro operacional do Contrato de Gestão e dos Contratos
Administrativos no resultado da Instituição (patrimônio líquido) e não em conta passiva por
tipo de contrato, por entender que o CGEE opera, desde o início de suas atividades, como
associação qualificada como Organização Social - OS subordinada a aplicação da Lei
9.637/98 e que numa possível desqualificação ou extinção da instituição todo o seu
patrimônio será revertido aos órgãos fomentadores independentemente da forma de
registro contábil, note-se que a apuração do resultado operacional por meio da
Demonstração de Resultado do Exercício - DRE é apresentada separando os saldos por tipo
de Contrato. Sendo assim, entende-se que todo o patrimônio do Centro é passível da
restrição legal e não apenas a "possível" restrição contratual. Dessa forma, o patrimônio
poderá ser gerido pela instituição em sua totalidade, no entanto, em uma possível
desqualificação/extinção, este deverá ser revertido para os entes fomentadores ou
instituição semelhante. a) Déficit/Superávit - O resultado operacional do Centro em 2020
foi negativo, resultando em um Déficit de R$ 11.798.789,02 (R$ 30.042.397,48 -Superávit
2019). b) Reserva Técnica - O saldo da reserva Técnica para o ano de 2020 é de R$
3.632.889,94 (R$ 9.921.555,62 - 2019).

Nota 14 - Receitas - a) Contrato de Gestão - O CGEE registrou no exercício de
2020 uma receita de fomento vinculada ao Contrato de Gestão no valor de R$
17.099.695,00 (R$ 52.676.896,00 - 2019). b) Contratos Administrativos - A receita
registrada no ano de 2020 dos contratos administrativos corresponde a R$ 10.720.426,50
(R$ 9.535.804,60 - 2019). Demonstrados no quadro a seguir:
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QUADRO DE RECEITAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

. Contratantes 2020 2019

. BIRD - Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento

669.060,00 0,00

. CTEx - Centro Tecnológico do
Exército

451.075,85 357.702,22

. PNUD - Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento

665.956,18 3.481.097,26

. PNUMA - Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente

8.934.334,47 5.697.005,12

. Totais 10.720.426,50 9.535.804,60

c) Cancelamento de Notas Fiscais - Das notas fiscais emitidas relativas aos
contratos administrativos, o montante de R$ 191.160,00, foi cancelado por impropriedade
no preenchimento no momento de sua emissão, conforme quadro abaixo:

QUADRO DE CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTRATOS
A D M I N I S T R AT I V O S

. Contratante 2020 2019

. BIRD - Banco Internacional para
Reconstrução e

Desenvolvimento

191.160,00 0,00

. Totais 191.160,00 0,00

d) Receitas Financeiras - O CGEE obteve, no exercício de 2020, uma receita
financeira de R$ 846.383,15 (R$ 543.061,93- 2019), conforme discriminação a seguir:

. Aplicações Financeiras e Outras
Receitas

Contrato de Gestão Outros Recursos

. Rendimentos de Aplicações
Financeiras

685.700,38 155.724,46

. Descontos obtidos 4.787,88 170,43

. Totais 690.488,26 155.894,89

. Total Geral 846.383,15

Nota 15 - Despesas - As despesas incorridas no exercício pelo CGEE
corresponderam ao montante de R$ 40.200.187,02 (R$ 32.516.302,14 - 2019), sendo R$
25.874.097,23 (R$ 22.961.007,16 - 2019 ) de recursos oriundos do Contrato de Gestão e R$
14.326.089,79 (R$ 9.555.294,98 - 2019) amparados por receitas advindas de Contratos
Administrativos.

Nota 16 - Evento Subsequente - COVID-19 - A rápida e repentina propagação da
epidemia do Coronavírus está causando a paralisação de vários setores produtivos e
comerciais no Brasil, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os
diversos riscos e incertezas aos quais o CGEE está sujeito, aguarda-se medidas econômico-
fiscais que visem assegurar o cumprimento e sequência de seus objetivos Sociais e
Estatutários, ressaltando que está em fase de negociação um aditivo ao Contrato de
Gestão para prorrogação de sua vigência até o dia 30/06/2021 momento em que, espera-
se assinar um novo ciclo do Contrato de Gestão.

Nota 17 - Outras Informações. a) Seguros - O CGEE mantém apólice de seguros
em valor suficiente para cobrir eventuais sinistros com os bens do seu ativo imobilizado. b)
Compromissos e créditos futuros - O CGEE mantém contratos firmados com seus
fornecedores de serviços e materiais no montante de R$ 22.580.567,58 e de contratos
firmados com seus clientes no valor de R$ 17.493.907,84 que não configura no resultado
do exercício em 2020, podendo ou não se realizar em exercícios subsequentes. c)
Transferências de Recursos para o Contrato de Gestão - No ano de 2020, o CGEE, no
intuito de garantir a execução de projetos/atividades de caráter relevante e para dar
continuidade a trabalhos já inicializados, realizou gastos que excederam o orçamento
previsto nos Termos Aditivos do Contrato de Gestão e procederá a transferência financeira
do montante de R$ 1.703.405,26 para a reprogramação orçamentária do exercício de
2021.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020
IRIS MARY DUARTE CARDOSO VIEIRA

Contadora CRC-TO 000625/O-4 "S" DF
CPF 768.155.871-34

MARCIO DE MIRANDA SANTOS
Diretor-presidente do CGEE/OS

CPF 618.397.877-91

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À administração e Conselheiros do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE Brasília - DF
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Gestão e Estudos

Estratégicos ("CGEE" e/ou "Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado, 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 do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE em 31 de dezembro de 2020, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ás entidades sem a
finalidade de lucros ITG 2002.

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
sem ressalva sobre as demonstrações contábeis.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
as entidades sem a finalidade de lucro 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 governança da entidade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são 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: GIdentificamos 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, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. GObtemos 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 empresa. GAvaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. GConcluímos 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 empresa a não mais se manter em
continuidade operacional. GAvaliamos 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
governança 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.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021.
MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES CRC DF 002962/F

RODRIGO COSTA SILVA
Contador CRC 1 GO 016905/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021, por meio de sala virtual
(ferramenta RNP), foi realizada a sexagésima segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal
do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos que, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, procedeu ao exame da documentação representada pelo balanço, relatórios,
demonstrações financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020. Considerando a opinião dos Auditores
Independentes, em seu relatório de auditoria, bem como os esclarecimentos prestados
pelo Gestor Administrativo e pela Coordenadora Financeira, os Membros do Colegiado são
de opinião de que as demonstrações apresentadas pelo CGEE estão em condições de
serem encaminhadas para apreciação e aprovação do Conselho de Administração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021.
LUIZ ALBERTO DE FREITAS BRANDÃO HORTA BARBOSA

Presidente

AVELINO JOSÉ DE MAGALHÃES
Conselheiro

EDUARDO GOMES PEREIRA
Conselheiro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

O ano de 2020 foi bastante produtivo para o CGEE, mesmo diante da situação
de pandemia causada pela COVID - 19, o que implicou em uma reestruturação das formas
de trabalho, ainda no mês de março, e levou quase toda a operação do Centro do modo
presencial para o formato de trabalho em casa. Os repasses pactuados em termos aditivos
ao Contrato de Gestão foram feitos ao longo do ano, ainda que com considerável atraso,
tanto pelo MCTI como pelo MEC. Isso mostra que a gestão de uma Organização Social é
complexa e sujeita a dinâmicas que fogem completamente à sua governança, na medida
em que o Centro pactua metas relacionadas com os seus projetos e serviços antes mesmo
de começar a receber os recursos financeiros para executá-los. Nesse particular, manter
uma reserva técnica, nos montantes definidos pelo Conselho de Administração, é
fundamental, um objetivo que não foi possível alcançar em 2020. Assim como em anos
anteriores, é muito importante destacar que os novos projetos e serviços seguem na
direção de se resgatar o sentido estratégico da atuação do CGEE em CT&I, com destaque
para os seguintes grandes temas: 1) Apoio à Gestão estratégica do SNCTI; 2) Observação
sistemática da evolução da ciência, da tecnologia e da inovação no País; e 3) Realização de
Estudos Ad hoc em temas de natureza estratégica. Como destaques, podem ser citados: i)
os trabalhos de reestruturação das Unidades de Pesquisa (UP e OS); ii) o apoio dado à
elaboração da Política Nacional de Inovação e de sua Estratégia Nacional; III) a riqueza de
informações sobre formação e emprego no País; iv) o mapa da conectividade à Internet no
território nacional; v) o desenvolvimento de uma arquitetura digital, na web, para a
governança do SNCTI a partir do MCTI; e vi) os dados e informações sobre o avanço da
ciência, sistematicamente coletados no Brasil e no mundo, e suas apresentações em
ambientes web amigáveis para tomadores de decisão. Vale destacar o esforço e a
dedicação do Conselho de Administração na discussão e aprovação do novo Estatuto do
CGEE, que modifica a composição do Conselho de 20 para 14 membros e define a
composição da diretoria do CGEE de modo a incluir um Diretor-Presidente e até três
diretores, sendo um deles o de Administração e Finanças. Importante destacar a criação de
um Conselho Consultivo no novo Estatuto, desenhado para trazer para perto da direção do
Centro especialistas nas suas áreas nodais de atuação. O ano foi concluído com a
preparação e a entrega de toda a documentação necessária para a renovação do Contrato
de Gestão por 10 anos, para exame final no início de 2021. Assim, independentemente dos
impactos irrecuperáveis da pandemia, mas a partir das lições que ela trouxe para o
aprimoramento das operações do CGEE, o Centro esteve presente na geração de subsídios
técnicos de alto nível para o apoio à formulação de políticas, programas e projetos
estratégicos no âmbito do MCTI e do MEC e de suas agências. Tendo como referência
novas diretrizes de trabalho, contidas em seu novo Plano Diretor 2021 - 2030, o CGEE
acredita que o seu trabalho permaneça contribuindo para o aumento do conhecimento
científico e tecnológico, para a geração de riqueza no País e, como consequência, para o
bem-estar da população brasileira, conforme explicitado no Plano Estratégico do MCTI.

Objetivando a atender ao disposto no § 1º do Art.15 da Portaria MCTI nº
1.917/2020, apresentamos os saldos acumulados do Contrato de Gestão - exercício 2020 a
serem reprogramados para 2021.
. Saldos acumulados do Contrato de Gestão - Exercício 2020 - Quadro resumo*
. Saldos de exercícios anteriores 28.181.974,62
. Créditos líquidos recebidos no exercício 2020 23.838.607,86
. Subtotal (A) 52.020.582,48
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.

. Desembolsos/Dispêndios no exercício 2020 (25.744.413,38)

. Subtotal (B) (25.744.413,38)

. Ajuste recuperação de despesas 1.703.405,23

. Créditos a receber 4.399.695,00

. Compromissos a pagar (17.979.266,75)

. Subtotal (C) (11.876.166,52)

.

. Total (A-B-C) 14.400.002,58

. Saldo a reprogramar (A-B-C) 14.400.002,58

.

. Composição:

. Reserva Técnica 3.632.889,94

. Saldo de ações a serem continuadas 15.238.341,83

. Saldo de ações concluídas 336.340,62

. Déficit financeiro a repactuar (4.807.569,81)

. Total composição saldo 14.400.002,58

*O demonstrativo detalhado é parte integrante do Relatório Final do Contrato
de Gestão 2020.

IRIS MARY DUARTE CARDOSO VIEIRA
Contadora do CGEE/OS

CRC-TO 000 625/O-4 "S" DF
CPF 768.155.871-34

MARCIO DE MIRANDA SANTOS
Diretor-presidente do CGEE/OS

CPF 618.397.877-91

CENTRO UNIVERSITARIO DA AMAZONIA - SANTAREM - UNAMA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITARIO DA AMAZONIA-SANTAREM-UNAMA
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA.
CNPJ: 05.933.016/0001-70

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 83 (OITENTA E
TRÊS) diplomas no período de 16/02/2021 a 19/02/2021, no seguinte livro de registro e
sequencias numéricas: [livro 16- registro 165524 a 166366]. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.unama.br/.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2021.
ELISANDRA DA SILVA PEDROSO

Secretária Acadêmica

CENTRO UNIVERSITARIO JOAQUIM NABUCO - UNINABUCO RECIFE
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO JOAQUIM NABUCO - UNINABUCO RECIFE
SER EDUCACIONAL S/A
CNPJ: 04.986.320/0001-13

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foi registrado 5 (CINCO) diplomas
no período de 09/02/2021 a 18/02/2021, no seguinte livro de registro e sequência
numérica: [livro 48- registro 164502 a 166117] e [livro 49 - registro 166141 a 166143]. A
relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.joaquimnabuco.edu.br/

Recife-PE, 19 de fevereiro de 2021.
VITORIA ANTONIA ARRUDA DA SILVA

Secretária Acadêmica

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVERSUS VERITAS - UNIVERITAS RIO
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSUS VERITAS-UNIVERITAS RIO
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
CNPJ: 05.933.016/0001-70

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 1 (UM)
diplomas no período de 15/02/2021, no seguinte livro de registro e sequência numérica:
[livro 2- registro 165258]. A relação do diploma registrado poderá ser consultada em até
quinze dias, no endereço http://www.univeritas.com/.

Rio de janeiro-RJ, 19 de fevereiro de 2021.
ADRIANA GARCIA DE CARVALHO

Diretora

CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Consórcio de Municípios da Mogiana - CMM - Objeto: registro de preços para
futura e eventual aquisição de medicamentos, em atendimento às necessidades dos
municípios consorciados, conforme edital e termo de referências. PE nº 1/2021 -
Assinatura: 10/03/2021. Vigência: 10/03/2022, sendo:

. Ajuste / Ata de Registro Contratada Valor

. 001/2021 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 4.073.716,76

. 002/2021 REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 18.706.279,68

. 003/2021 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 11.989.582,87

. 004/2021 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 7.466.974,67

. 005/2021 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA R$ 2.160.309,90

. 006/2021 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO R$ 3.145.031,19

. 007/2021 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 4.203.507,11

. 008/2021 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA R$ 1.649.498,22

. 009/2021 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 209.758,34

. 010/2021 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.474.220,07

. 011/2021 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A R$ 5.681.010,75

. 012/2021 W.A. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 1.392.113,25

. 013/2021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO R$ 3.289.522,49

. 014/2021 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRE R$ 9.923.773,43

. 015/2021 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 6.856.064,43

. 016/2021 INOVAMED HOSPITALAR LTDA R$ 8.765.854,12

. 017/2021 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 3.874.470,49

. 018/2021 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI R$ 4.382.674,29

. 019/2021 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT R$ 5.696.016,20

. 020/2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA R$ 7.256.400,01

. 021/2021 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 16.720.679,56

. 022/2021 INDMED HOSPITALAR EIRELI R$ 3.136.089,71

. 023/2021 ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI R$ 315.665,85

. 024/2021 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI R$ 198.830,26

. 025/2021 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA R$ 1.249.655,25

. 026/2021 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 13.010.945,70

. 027/2021 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 51.081,60

. 028/2021 LIGIA MARIA CARNEIRO R$ 15.109.368,76

. 029/2021 SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRICAO LTDA R$ 445.896,58

. 030/2021 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 20.420.347,71

. 031/2021 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 16.930.298,74

. 032/2021 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 11.738.522,42

. 033/2021 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 49.337.035,55

. 034/2021 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 12.510.629,84

. 035/2021 T C A FARMA COMERCIO LTDA R$ 1.155.721,20

. 036/2021 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA R$ 7.075.671,97

. 037/2021 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 890.196,95

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021

Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, em
atendimento às necessidades dos municípios consorciados, conforme edital e termo de
referências. Às 14:08h - 04/03/2021, após constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sr. Edson Avalo Marin, Homologa a
adjudicação referente ao Proc. nº 1/2021, Pregão nº 1/2021. Resultado da
Homologação: 1 - Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, no(s) seguinte(s)
item(ns) 180, 218, 392 com valor total de R$ 4.073.716,76. 2 - Rede Brasil
Empreendimentos Farmaceuticos LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 122 com valor total de
R$ 18.706.279,68. 3 - Centermedi-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 105, 109, 129, 160, 221, 224, 256, 261, 269, 275, 306, 312, 314,
315, 322, 323, 362, 368, 378, 389, 390, 391, 399, 400, 415 com valor total de R$
11.989.582,8730. 4 - Ativa Comercial Hospitalar LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 64, 96,
106, 114, 137, 138, 186, 210, 225, 425 com valor total de R$ 7.466.974,6690. 5 -
Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 93, 232 com
valor total de R$ 2.160.309,90. 6 - Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e
Onco, no(s) seguinte(s) item(ns) 17, 70, 79 com valor total de R$ 3.145.031,19. 7 -
Werbran Distribuidora de Medicamentos LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 303, 318, 321,
383, 403, 418 com valor total de R$ 4.203.507,1090. 8 - Antibioticos do Brasil LTDA,
no(s) seguinte(s) item(ns) 198 com valor total de R$ 1.649.498,22. 9 - CIAMED -
Distribuidora de Medicamentos LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 16, 182 com valor total
de R$ 209.758,34. 10 - Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns)
166, 167, 168, 175, 204, 206, 208, 233, 243, 243, 244, 301, 310, 329, 351, 354, 401,
402, 419, com valor total de R$ 6.474.220,0669. 11 - Merco Solucoes em Saude S/A ,
no(s) seguinte(s) item(ns) 68, 69, 84, 85, 215, com valor total de R$ 5.681.010,75. 12
- W. A. Comercio e Atacado de Produtos Farmaceuticos LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns)
10, 104, 131, 132, com valor total de R$ 1.392.113,25. 13 - Medilar Importacao e
Distribuicao de Produtos Medico HO, no(s) seguinte(s) item(ns) 01, 90, 163, 237, 270,
299, 372, 376, com valor total de R$ 3.289.522,4930. 14 - Futura Comercio de Produtos
Medicos e Hospitalares Eire, no(s) seguinte(s) item(ns) 48, 49, 72, 78, 134, 140, 176,
229, 247, 387, com valor total de R$ 9.923.773,4330. 15 - Semear Distribuidora Eireli,
no(s) seguinte(s) item(ns) 13, 74, 75, 205, 252, 300, 317, com valor total de R$
6.856.064,4271. 16 - Inovamed Hospitalar Ltda, no(s) seguinte(s) item(ns) 161, 201, 219,
227, 248, 266, 278, 286, 287, 288, 296, 308, 325, 337, 338, 355, 386, 413, com valor
total de R$ 8.765.854,1181. 17 - Fragnari Distribuidora De Medicamentos LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 44, 107, 238, 335, 348, 377, 395, 406, 408, com valor total de R$
3.874.470,4930. 18 - Daniela Cristina Souza Santos Eireli, no(s) seguinte(s) item(ns) 40,
94, 103, 142, 147, 148, 155, 257, 422, 423, com valor total de R$ 4.382.674,29. 19 -
GOLDENPLUS - Comercio De Medicamentos E Produtos Hospit, no(s) seguinte(s) item(ns)
43, 183, 194, 195, 196, 197, 209, 255, 316, 364, com valor total de R$ 5.696.016,2012.
20 - Biohosp Produtos Hospitalares SA, no(s) seguinte(s) item(ns) 36, 39, 53, 58, 73, 89,
130, 235, 276, com valor total de R$ 7.256.400,0120. 21 - Multifarma Comercio e
Representacoes LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 08, 24, 65, 115, 116, 170, 173, 239,
242, 280, 341, 344, 367, 396, 397, 411, 414, 426, com valor total de R$
16.720.679,5644. 22 - Indmed Hospitalar Eireli, no(s) seguinte(s) item(ns) 120, 121, 133,
254, 309, 349, com valor total de R$ 3.136.089,71. 23 - Algsun Industria e Comercio de
Produtos Eireli, no(s) seguinte(s) item(ns) 407, com valor total de R$ 315.665,85. 24 -
Distribuidora De Medicamentos Backes Eireli, no(s) seguinte(s) item(ns) 117, com valor

total de R$ 198.830,2561. 25 - Loger Distribuidora de Medicamentos e Materiais
Hospita, no(s) seguinte(s) item(ns) 212, 216, 279, 285, 291, 313, 334, 336, 361, com
valor total de R$ 1.249.655,25. 26 - Partner Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA,
no(s) seguinte(s) item(ns) 20, 34, 35, 41, 45, 146, 150, 202, 262, 263, 264, 271, 405,
412, com valor total de R$ 13.010.945,6950. 27 - 3MED Distribuidora de Medicamentos
LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 98, com valor total de R$ 51.081,60. 28 - Ligia Maria
Carneiro, no(s) seguinte(s) item(ns) 21, 27, 28, 29, 31, 33, 59, 86, 95, 97, 141, 149, 267,
327, 328, 340, 356, 365, 384, 385, 417, 428, com valor total de R$ 15.109.368,7574. 29
- Soin Vie Farmaceutica e Nutricao LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 192, 193, com valor
total de R$ 445.896,5826. 30 - RG2S Distribuidora de Medicamentos LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 03, 19, 25, 42, 46, 47, 56, 60, 77, 83, 88, 91, 92, 102, 112, 126,
139, 169, 178, 185, 203, 302, 320, 339, 374, 427, com valor total de R$
20.420.347,7140. 31 - Jethamed Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 172, 220, 265, 273, 281, 324, 331, 366, 388, com valor total de R$
16.930.298,7443. 32 - Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA, no(s) seguinte(s)
item(ns) 63, 110, 184, 211, 213, 214, 245, 290, 342, 343, 375, 379, 380, 381, 393, 409,
410, com valor total de R$ 11.738.522,4180. 33 - Aglon Comercio e Representacoes
LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 05, 14, 26, 76, 80, 81, 118, 127, 128, 143, 144, 145,
152, 153, 156, 157, 164, 165, 258, 259, 260, 283, 289, 304, 350, 363, 420, 421, 424,
com valor total de R$ 49.337.035,5540. 34 - Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 99, 159, 162, 179, 188, 207, 217, 297, 307, 319, com valor total de
R$ 12.510.629,8395. 35 - T C A Farma Comercio LTDA, no(s) seguinte(s) item(ns) 23,
com valor total de R$ 1.155.721,20. 36 - Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA ,
no(s) seguinte(s) item(ns) 113, 135, 136, 199, 236, 251, 282 com valor total de R$
7.075.671,97. 37 - Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA, no(s)
seguinte(s) item(ns) 174, 358 com valor total de R$ 890.196,9470. Os interessados
deverão procurar o setor competente do Consorcio de Municípios da Mogiana, para as
providências legais.

Ribeirão Preto-SP, 4 de março de 2021.
EDSON AVÂLO MARIN

Presidente

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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