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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE IBIÚNA/SP: 

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 007/2020 
SALDO DE DEBITO$ REMANESCENTE 

O INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM 

SAÚDE - IGATS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 

12.043.445/001-38, vem por meio deste se demostrar de forma detalhada os valores do 

débitos remanescente do contrato de gestão nº 007/2020. 

a. Das despesas referente ao período de 05/02/2020 a 29/02/2020, no valor de R$ 

49.694,65 (quarenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos). Demonstrativo no anexo I 

b. Das despesas referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, no valor de R$ 

43.668,68 (quarenta e três mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta 

e oito centavos). Demonstrativo no anexo li 

e. Das despesas referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, no valor de R$ 

123.272, 72 (cento e vinte e três mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta 

e dois centavos). Demonstrativo no anexo Ili 

d. Das despesas referente ao período de 01/05/2020 a 30/05/2020, no valor de R$ 

165.675,92 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais 

e noventa e dois centavos). Demonstrativo no anexo IV 

e. Das despesas referente ao período de 01/06/2020 a 30/06/2020, no valor de R$ 

89.337,42 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais 

e noventa e dois centavos). Demonstrativo no anexo V 
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f. Das despesas referente ao período de 01/07/ 020 a O /08/2020, no valor de R$ y y 

449.579,96 (quatrocentos e quarenta e nove mil quinhetos e setenta e nove 

reais e noventa e seis centavos). Demonstrativo no anexo VI 

g. Das despesas referente a prestação de serviços médicos realizados nos meses 

de 05 fevereiro de 2020 a 05 de agosto de 2020, no valor de R$ 1.132. 796, 66 

(hum milhão cento e trinta e dois mil setecentos e noventa e seis reais e 

sessenta e seis centavos). Essa despesa e a única que não contem nota fiscal 

emitida pois com os atraso de pagamento e pagamentos parciais do valores 

devido a prestadora de serviço não conseguiria cumprir com os impostos 

referente a esse valor por isso o demonstrativo segue em escala de trabalho 

ficando o prestador responsável em emitir a Nota Fiscal na quitação do debito. 

Demonstrativo no anexo VII 

Esses valores se referem ao repasses não efetuados, no decorrer do 

citado contrato, a integralidade dos repasses financeiros necessários para a gestão, 

conforme estava previsto no Contrato de Gestão. Em virtude dessa inadimplência, o 

IGA TS não conseguiu efetuar o pagamento de diversos fornecedores que foram 

contratados para execução da gestão e cumprimento do plano de trabalho. O valor total 

da dívida apresentada é de R$ 2.076.200,69 (dois milhões, setenta e seis mil, duzentos 

reais e sessenta e nove centavos). 

O Valor total apresentado, nesta data, todos os comprovantes das 

despesas que o Instituto não conseguiu quitar, as quais estão listadas nas planilhas que 

integram o presente requerimento como Anexos, constando o nome do 

fornecedor/prestador e o respectivo valor devido. 

Os comprovantes se referem a serviços efetivamente realizados, 
condição na qual, ratifica a efetiva prestação de serviços nesta data. 
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Median e os documentos apresentados e demostrado éle maneira efetiva 

o débito existente entre o município de lbiúna e o Instituto lgats e o término do contrato 
de gestão emergencial no dia 05/08/2020, vem por meio deste solicitar a quitação do 
debito de maneira INDENIZADA, para que possamos cumprir com os compromissos 
ajustados com fornecedores/prestadores de serviço. 

Por derradeiro, o Instituto não está cobrando correção monetária e juros 
de mora no caso do pagamento ser realizado no prazo de até 90 dias após o protocolo 
deste requerimento. A partir desse prazo, cobraremos tanto a correção como os juros 
de mora a partir da data de protocolo deste requerimento. 

Termos em que, 

E. deferimento. 

Av. Gabriel Monteiro da Silva, 888 
Jardim Áurea • lbiúna /SP 

15.3248.9520 

Presidente 

IGATS 



·Prefeitura da Estância Turística de lbiúna Relatórios 

iJ 
Fone/Fax: (15) 3248-9900/ Protocolo 

~ 
E-ma il : gabinete@ibiuna.sp.gov.br 

Relatório de Processo 
Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 51 -. 

2020 CEP: 18150000 
CNPJ: 46.634.531/0001-37 Emissão: 15/10/2020 

Protocolo de Processo 
14562/2020 

Interessado(s) 
Número do CGM: 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

Cep: 

Cidade: 

CNPJ/CPF: 

71948 

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO 

Centro, ' 

Centro 

181 50000 

Ibiúna 

12.043.445/0001-38 

Dados do Processo 
Data de Entrada: 

Situação do Processo: 

Classificação: 

Assunto: 

15/1 0/2020 09: 16 

Em andamento, a receber 

ADMINISTRAÇÃO 

contrato 

1 Versão: 3.0.9 

1 Usuário: jsmelo 

1 Hora: 09:16 1 Página : 1 de 

Observações: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 007/2020- SALDO DE 
DEBITOS REMANESCENTE. 
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