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Prefeitura do Município de Piracicaba
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral

99C3C~0IA URA1. D(/
00051010 DE ~CABA

Procuradoria Jurídica Administrativa
CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E
CENTRO DE GESTÃO E CONTROLE - CEGECON, PARA O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE COVID-19, NA UPA
PIRACICAMIRIM.

Data:

1 4 SET•. 2021

Prazo: 90 (noventa) dias, prorrogável.
Valor: R$ 3.411.420,07 (Três milhões e quatrocentos e onze mil e quatrocentos e vinte reais e
sete centavos).
Processo Administrativo n9 67.454/2021.
Fundamento Legal: Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Municipal n2 6.246/08.
Contrato n2

11 29/21

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, inscrita no CNPJ n 9 46.341.038/000129, com sede à Rua Antônio Corrêa Barbosa, n 9 2.233, bairro Chácara Nazareth, nesta cidade e
Estado, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n9 102.930.088-76 e portador do RG n 9 6.523.1715, adiante, designada, simplesmente, CONTRATANTE e CENTRO DE GESTÃO E CONTROLE CEGECON, inscrita no CNPJ n 9 14.215.865/0001-80, Organização Social da Saúde sem fins
lucrativos, com sede na Rua C-255, n9 400, sala 1101, Eldorado Business Tower, St. Nova Suíça,
na cidade Goiânia/GO, neste ato representada pelo Seu Diretor Presidente, Sr. ALMÉRIO
MARQUES LEÃO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n9 858.579.635-91 e portador do
RG n 9 3.564.085 SSP/GO, neste ato denominada CONTRATADA;
RESOLVEM celebrar o presente contrato de gestão da "UPA Piracicamirim", em
conformidade com o disposto na Lei Federal n2 8.666/93, Lei Municipal n 9 6.246/08 e demais
normas de direito aplicável à matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste
instrumento, a seguir transcritas:
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CLÁUSULA 12 — DO OBJETO
1.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a execução das atividades de
gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de Covid-19 e/ou
síndromes respiratórias agudas, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Piracicamirim, em
regime 24 horas/dia.
CLÁUSULA 22 — DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da emissão
da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

•

2.1. Caso haja permanência da situação de calamidade sanitária, a vigência do
contrato poderá ser renovada por até igual período, por acordo entre as partes e desde que
comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA 32 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO VALOR DO CONTRATO
3.1. A despesa supra será atendida pelas dotações orçamentárias correspondente do
presente exercício, de origem Federal n2 2 400091 14712 10122001125290000 0295031201
33503904 e 2 400091 14712 10302001021910000 0205030011 33503904.
3.2. Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância total de R$ 3.411.420,07 (Três milhões e quatrocentos e onze mil e quatrocentos
e vinte reais e sete centavos), conforme valores apresentados por esta em sua proposta.
3.2.1. Nos preços propostos já estão inclusos todos os custos de mão de obra
(profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos, gestores, coordenadores,
diretores), insumos, serviços, materiais de consumo, medicamentos, serviços de apoio
diagnóstico e terapêutico - SADT, taxas, seguros e demais despesas diretas e indiretas, tais como,
transportes e combustível, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, custos, benefícios,
seguros, materiais, salários, estadas, equipamentos, uniformes, alimentação e tributos diretos e
indiretos incidentes sobre os serviços objeto do presente contrato.

•

CLÁUSULA 42 — DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS
4.1. As partes se comprometem, reciprocamente, a cooperar e a prestar o auxílio
necessário ao bom desenvolvimento das atividades da GESTÃO, em especial:

4.1.1. Executar a política pública na área abarcada nesta parceria, disponibilizando os
recursos humanos, físicos, financeiros e materiais necessários à sua eficaz implementação.
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4.1.2. Garantir a eficiente execução dos serviços mediante o uso de mão de obra
qualificada e capacitada para atuar na execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.

•

4.2. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA 9. — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
São responsabilidades do CONTRATANTE:
5.1. Efetuar os repasses mensais definidos na cláusula oitava deste CONTRATO DE
GESTÃO.
5.2. Prestar a CONTRATADA o apoio técnico e administrativo necessários para o
alcance do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, desde que não acarrete em ônus financeiro
extra.
5.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deste CONTRATO DE
GESTÃO.

4111

5.4. Permitir o uso de bens móveis que guarnecem a unidade pública e o imóvel
correspondente, para a exclusiva utilização na execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO.
5.5. Manter no sítio eletrônico do órgão supervisor e no Portal de Transparência os
dados sobre a execução e avaliação do presente CONTRATO DE GESTÃO.
5.6. Fiscalizar e acompanhar as ações executadas pela CONTRATADA durante toda a
gestão.
CLÁUSULA 6á — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA deverá executar este contrato com plena observância das
diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde, da legislação
referente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dos diplomas legais que regem a presente
contratação.
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6.1.1. Executar as atividades e serviços de saúde especificados neste CONTRATO DE
GESTÃO, nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS, especialmente o disposto na Lei
Federal n2 8.080, de 19 de setembro de 1990, em especial os seguintes:
6.1.1.1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde;
6.1.1.2. A humanização da atenção, garantindo a efetivação de um modelo centrado
no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde e no respeito aos seus direitos, conforme
as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH).
6.1.1.3. Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou
seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu
empregado ou preposto.
6.1.1.4. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;
6.1.1.5. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;
6.1.1.6. Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
6.1.1.7. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário;
6.1.1.8. Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos
equipamentos de modo adequado e eficaz;
6.1.1.9. Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo
universal e igualitário;
6.1.1.10. Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das
diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal da Saúde, independentemente das convicções
religiosas da CONTRATADA;
6.1.1.11. Informação aos pacientes sobre seus direitos como usuários dos serviços e
das ações de saúde, de acordo com as disposições contidas nas Portarias do Ministério da Saúde
n2 1286 de 26/10/93 e ne 74, de 04/05/94, na Lei Estadual ne 10.241, de 17/03/99, bem como,
as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, e demais legislações pertinentes;
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6.1.1.12. Observância, em respeito ao fomento público, dos princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade e submissão ao efetivo controle administrativo.
6.2. A CONTRATADA deverá executar os termos deste contrato com plena
observância das diretrizes a seguir especificadas:
6.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-á não só a observar a legislação disciplinadora do
SUS, mas também a legislação municipal e as normas e diretrizes técnicas da CONTRATANTE por
meio de suas portarias e protocolos.
6.2.2. As orientações técnicas referentes à prestação dos serviços poderão ser
alteradas pela CONTRATANTE, obrigando a CONTRATADA apenas após a devida comunicação da
alteração.
6.2.3. Configurada a hipótese da cláusula anterior, o cumprimento das normas
técnicas da Administração Municipal somente gerará a revisão de metas estabelecidas e/ou
revisão do repasse de recursos, quando da demonstração documentada pela CONTRATADA de
que as novas normas estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no Plano
de Trabalho e, da aprovação pela CONTRATANTE.
6.2.4. A CONTRATADA deverá permitir o integral acesso aos estabelecimentos de
saúde por ela gerenciados aos servidores indicados pela CONTRATANTE.
6.3. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para que o Gestor
Público deste contrato e sua equipe, indicados pela CONTRATANTE, assim como as demais
instâncias fiscalizadoras deste CONTRATO DE GESTÃO, acessem todas as informações de posse
da CONTRATADA, resultantes da execução do objeto deste contrato.
6.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações assistenciais e
financeiras, de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela CONTRATANTE e sempre
que solicitadas para a realização do acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços
de saúde contratados, colaborando com a fiscalização no emprego de recursos públicos e no
integral cumprimento deste contrato.
6.5. A apresentação das informações nos prazos fixados pela CONTRATANTE não
exime a CONTRATADA de apresentar as informações requeridas pelos órgãos discriminados
neste CONTRATO DE GESTÃO na Cláusula 9 (Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização) durante
a sua execução.
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6.6. A CONTRATADA deverá, em seus sítios eletrônicos, publicizar informações de
interesse comum acerca da utilização de recursos públicos, tais como: relação de cargos e
salários, prestação de contas da entidade, contratos de mão de obra terceirizada na íntegra e o
que mais couber, em consonância as previsões legais da Lei de Acesso à Informação n2
12.527/2011.
6.7. A CONTRATADA deverá manter atualizadas as versões e programas referentes
aos sistemas de informação da SMS-SP e do DATASUS (SIGA SAÚDE, GSS, SIA, SIH, CNES,SIS RH),
e os respectivos dados informados nos prazos estabelecidos por SMS e pelo Ministério da Saúde,
bem como outros que vierem a ser exigidos pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA 7§ — DA GESTÃO DE PESSOAS

•

7.1 A CONTRATADA deverá contratar sempre, por meio de processo seletivo, exceto
na hipótese de sucessão trabalhista, com estrita observância da impessoalidade de todo o
pessoal necessário e suficiente para a execução das atividades previstas neste CONTRATO DE
GESTÃO.
7.1.1. O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia divulgação
de edital que garanta iguais condições de disputa aos interessados, com definição e publicização
de critérios objetivos de classificação.
7.2. A não realização do procedimento previsto no item 7.1.1 dependerá de
motivação expressa da CONTRATADA, justificada a inviabilidade da competição, devendo a
proposta de contratação direta ser previamente submetida à análise da CONTRATANTE.
7.3. Os contratos de trabalho celebrados pela CONTRATADA serão regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo empregatício com a
CONTRATANTE.

•

7.4 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste
contrato, devendo ainda nesse contexto, seguir as cláusulas presentes neste instrumento.
7.5. A CONTRATADA deverá se submeter à legislação trabalhista, inclusive as
normativas que disciplinam Segurança e Medicina do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em
especial as Normas Regulamentadoras n° 32 e n/, devendo:
a) Implantar e garantir o funcionamento do Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT);
b) Implantar e garantir o funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA);
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c) Em ambos os casos deverá a CONTRATADA permitir e incentivar a participação dos
representantes dos empregados e empregadores.
7.6. Os profissionais contratados deverão ser incluídos no banco de dados do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
7.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á, civil e criminalmente, perante os usuários,
por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução deste
contrato.
7.6. A CONTRATADA deverá manter controle do ponto biométrico, cartão eletrônico
ou folha de frequência de todos os profissionais em serviço na Unidade, mantendo sob sua
guarda para eventual solicitação por parte da CONTRATANTE;
7.7. A CONTRATADA deverá apurar eventual falta funcional de seus empregados e
demais prestadores de serviços na execução deste contrato, e impor-lhes a sanção devida.
7.7.1. As disposições do item anterior deverão ser cumpridas também sempre que
solicitado pela CONTRATANTE.
7.8. Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela CONTRATANTE,
pessoas físicas ou jurídicas que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública.
7.9. A CONTRATADA fica ciente de que é vedada a contratação dos membros de sua
Diretoria e do Conselho de Administração e respectivos cônjuges, companheiros e parentes
colaterais ou afins até o terceiro grau, bem como de pessoa jurídica das quais estes sejam
controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) das participações societárias, para
prestar serviços objetos deste CONTRATO DE GESTÃO.
7.10. A CONTRATADA deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos
profissionais contratados, que deverá conter, no mínimo:
a) Dados Pessoais;
b) Endereço Domiciliar e telefones para contato;
c) Foto 3x4 recente;
d) Cópia do Diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC e Conselho
Regional de Classe quando couber;
e) Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa
formação;
f) Cópia do Comprovante de pagamento do Ano do Exercício validado junto ao
Conselho Regional de Classe quando couber;
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g) Cópia da Declaração de Ética Profissional, emitida pelo respectivo conselho de
classe no ano da contratação
7.10.1. Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante
da Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do
CONTRATO DE GESTÃO.
7.11. A CONTRATADA, nos termos da lei, afixará nas unidades de saúde em local
visível, a lista dos profissionais em serviço no período, devendo informar as eventuais ausências.
7.12. Mensalmente, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a relação
nominal dos empregados vinculados a este contrato, bem como as respectivas remunerações.
CLÁUSULA 82 — DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES
8.1. A CONTRATADA deverá enviar, nos termos estritos do objeto deste contrato à
CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura do presente
contrato, o Regulamento de aquisições para a contratação de serviços e compras, previamente
aprovado pelo Conselho de Administração da entidade.
8.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo abastecimento de material médico
hospitalar e os medicamentos para o serviço de saúde executados na UPA Piracicamirim.
8.3. A CONTRATADA se responsabilizará pelo abastecimento de materiais de
consumo como: suprimentos de informática, material de escritório e administrativo para o
objeto deste Contrato, necessários para sua plena execução.
8.4. A CONTRATADA deverá atender as solicitações excepcionais de compra da
CONTRATANTE de insumos necessários à consecução dos serviços, objeto deste contrato,
regularmente abastecidos pela CONTRATANTE, e nesse caso será devidamente ressarcida no
valor despendido. A CONTRATADA deverá seguir as regras e procedimentos estabelecidos no
Regulamento de aquisições para a contratação de serviços e compras, aprovado previamente
pela CONTRATANTE.
8.5. A CONTRATADA deverá respeitar a REMUME (Relação Municipal de
Medicamentos) para a compra de medicamentos, utilizando os procedimentos ali descritos em
caso de compra por excepcionalidade.
8.6. A CONTRATADA deverá ser responsável pela prestação dos serviços descritos no
Plano de Trabalho, devendo nele prever, quando couber:
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a) Médico-Assistenciais;
b) Manutenção de Equipamentos;
c) Manutenção Predial;
d) Vigilância Patrimonial;
e) Limpeza e Asseio Predial;
f) Outros cuja necessidade vier a ser identificada e autorizada pela CONTRATANTE.
8.7 A CONTRATADA poderá contratar serviços de terceiros, desde que acessórios e
instrumentais às atividades fins deste contrato, bem como para execução das atividades
finalísticas, em caráter complementar e extraordinário quando diante das particularidades do
mercado previamente justificadas, configure-se a impossibilidade da contratação direta do
profissional, responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos daí decorrentes, no limite dos
recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE.
8.8 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento do fornecimento de água,
luz, telefone e internet, quando couber.
8.9. A observância dos itens anteriores poderá, a qualquer tempo, ser comprovada
pela CONTRATADA, por solicitação da CONTRATANTE, sob apena de glosa dos recursos a serem
pagos.

CLÁUSULA 92 — CESSÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
9.1. Ficam desde já cedidos à CONTRATADA, em caráter eminentemente precário, a
título de cessão de uso e pelo prazo de vigência deste CONTRATO DE GESTÃO, o imóvel da UPA
Piracicamirim e seu novo Anexo, bem como os bens móveis: equipamentos e instalações do
(equipamento público), identificados, inventariados, avaliados e descritos quanto ao seu estado
de conservação, em anexo.
9.1.1. É vedado o uso e a destinação dos bens cedidos para finalidades não vinculadas
ao alcance das metas e dos objetivos previstos neste instrumento.
9.1.2. Obriga-se a CONTRATADA em relação aos bens imóveis cedidos:
9.1.2.1. Conservá-los, mantendo-os limpos e em bom estado, incumbindo-lhe
também devolvê-lo, ao final deste CONTRATO DE GESTÃO em perfeitas condições de uso e
conservação, sob pena de, a critério do CONTRATANTE, pagar os prejuízos, ou consertar os
danos.
9.1.2.2. Assegurar o acesso dos servidores públicos encarregados da fiscalização do
CONTRATO DE GESTÃO e do bem cedido.
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9.1.2.3. Pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso do
bem cedido, inclusive tributos, tarifas e preços públicos.
9.1.2.4. Retirar às suas expensas, caso solicitado pelo CONTRATANTE, eventuais bens
adquiridos com recursos próprios, que se encontrem no bem cedido, ainda que a ele
provisoriamente agregados.
CLÁUSULA 10. — DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal,
acompanhada do atestado de recebimento emitido pela Comissão de Avaliação, depositados no
banco e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

•

10.1.1. A CONTRATADA deverá possuir uma conta corrente única e exclusiva para as
movimentações bancárias do presente contrato, visando maior controle e transparência ao
disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias externas e aos órgãos de
controle.
10.2. Todas as informações relacionadas aos pagamentos e demonstrativos
gerenciais ficarão permanentemente à disposição da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal
de Piracicaba, responsável pelo acompanhamento e monitoramento do respectivo CONTRATO
DE GESTÃO.
10.3. No ato do pagamento deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e
FGTS da Organização Social, devidamente atualizadas;
10.4 A CONTRATADA deverá observar o Quadro Geral de Acompanhamento UPA—
METAS abaixo:
VARIÁVEIS
Educação Permanente
Constituição e implantação de comissões obrigatórias
Atuação das Comissões Obrigatórias
Qualidade das Informações
Satisfação do Usuário

•

PESO PERCENTUAL
32mês
2-Mês
12Mês
10%
0%
10%
O
60%
O
O
20%
20%

50%
20%
20%

50%
20%
20%

A,,,a de kma
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10.5. A avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.
Esta se reunirá com periodicidade mensal e analisará os documentos já mencionados
anteriormente, entregues pela CONTRATADA, devidamente analisados pela CONTRATANTE.
Após a análise, a Comissão emitirá parecer determinando ou não o pagamento correspondente
à parte variável deste período.
10.5.1. No caso de não atingimento das metas de atendimento das unidades, serão
aplicados os parâmetros de descontos, conforme abaixo:

•

ATIVIDADE

ATIVIDADES REALIZADAS

SADT

URGÊNCIA

E

EMERGÊNCIA

VALOR A PAGAR

Acima do volume contratado

100% da atividade SADT

Entre 90% e 100% do volume cntratado

100% da atividade SADT

Entre 70% e 89,99%

95% da atividade SADT

Menos de 70% do volume contratado

85% da atividade SADT

Acima do volume contratado

100% da atividade de urgência e Emergência

Entre 90% e 100% do volume contratado

100% da atividade de urgência e Emergência

Entre 70% e 89,99%

95% da atividade de urgência e Emergência

Menos de 70% do volume contratado

85% da atividade de urgência e Emergência

CLÁUSULA 11. — DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
11.1. A Comissão de Avaliação será constituída, no prazo máximo de até 10 (dez) dias
após a assinatura deste contrato, por meio de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de
saúde.
11.2. Toda a contabilidade deste contrato será analisada pela Comissão de Avaliação
que poderá se valer de terceiros para assessorá-la.
•
11.3. Qualquer despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato
será objeto de apuração mediante a adoção de medidas que assegurem a CONTRATADA a ampla
defesa e o contraditório.
11.4. Notificado A CONTRATADA sobre a hipótese de existência de despesa
considerada imprópria, este poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento
do aviso, apresentar justificativas ou providenciar a regularização.
11.4.1. Rejeitada a justificativa da CONTRATADA, poderá interpor recurso perante a
Autoridade Superior, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da decisão.
11.4.2. Indeferido o recurso, a Autoridade Superior aplicará a penalidade cabível.
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11.5. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os
princípios da legalidade, moralidade e economicidade, não guardarem qualquer relação com os
serviços prestados, não condizentes com o objeto contratual.
11.6. O presente Contrato de Gestão será submetido aos controles externo, em
especial, às regras de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e interno,
ficando toda a documentação guardada e disponível pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da
análise das contas.
11.7. A Comissão de Avaliação poderá a qualquer tempo exigir da CONTRATADA as
informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos
relatórios.
11.8. Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, comunicarão
imediatamente a autoridade supervisora, ocasião em que se dará ciência ao Ministério Público e
ao Tribunal de Contas do Estado para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade
solidária.
11.9. Sem prejuízo da medida a que se refere o subitem anterior, quando assim exigir
a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens
ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização informarão imediatamente
autoridade supervisora da área correspondente.
CLÁUSULA 12.

—

DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da Gestão, abrangendo todas as atividades da CONTRATADA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, será executada pela CONTRATANTE, através da Comissão
de Avaliação nomeada pelo Chefe do Poder Executivo.
12.2. A CONTRATADA facultará à CONTRATANTE, ou a qualquer outra pessoa por ele
credenciada, inclusive por comissão composta de representantes da CONTRATANTE, da
CONTRATADA e dos usuários nos termos do parágrafo segundo do art. 8 da Lei Federal n°
9637/98 o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações, locais, documentos e dados
referentes à Gestão e à CONTRATADA, incluindo estatísticas, registros administrativos e
contábeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os
esclarecimentos que forem formalmente solicitados.
ALMERIO
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12.3. A CONTRATANTE poderá demandar à CONTRATADA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira e
contábil, bem como medições e prestações de contas, conferindo, quando necessário, prazo
razoável para o atendimento das solicitações que fizer.
12.4. A fiscalização, pela CONTRATANTE, em nada restringirá a responsabilidade
única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto do CONTRATO
DE GESTÃO.
12.5. A fiscalização, por meio de relatório mensal ou a qualquer momento, analisará
todas as questões pertinentes à execução do CONTRATO DE GESTÃO, em especial o emprego
adequado dos recursos públicos repassados e os resultados obtidos na sua execução, por meio
dos indicadores de desempenho estabelecidos, e seu confronto com as metas pactuadas e com
a economicidade.
12.5.1. No caso do não atingimento das metas pactuadas ou da verificação de
qualquer desconformidade na execução do CONTRATO DE GESTÃO, a Fiscalização encaminhará
relatório ao Secretário Municipal de Saúde.
CLÁUSULA 13. — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13.1. A prestação de contas mensal será apresentada até o 102 (decimo) dia do mês
posterior, sendo a última entregue até 20 (vinte) dias após o término do presente CONTRATO DE
GESTÃO, acompanhada do comprovante de devolução do saldo, se houver.
13.2. A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:
a) Relatórios de execução financeira, discriminando o resumo da movimentação de
valores, indicando o saldo inicial, o valor de cada despesa efetivamente paga no período e o saldo
atual acumulado.
b) Relatórios indicativos demonstrando a produção contratada e realizada, bem
como os resultados dos indicadores e das metas estabelecidos.
c) Relação de pagamentos, incluindo o detalhamento das despesas administrativas,
indicando os números e datas dos cheques emitidos, identificando a numeração dos
comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante;
d) Conciliação do saldo bancário.
e) Cópia do extrato da conta corrente bancária e da aplicação financeira realizada na
forma da cláusula quinta, referente ao período compreendido entre a última prestação de contas
e a atual;
f) Folha de pagamento discriminando nome, números do RG, CPF, PIS, CNES (apenas
para contratos de gestão na área de saúde) e CTPS, função, carga horária, salário e benefícios do
ALMERIO
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pessoal contratado (inclusive de servidor cedido em função temporária de direção ou assessoria,
se for o caso), acompanhada da correspondente relação de pagamento enviada ao banco;
g) Cópia das guias de pagamento e respectivos comprovantes de pagamento de
obrigações junto ao Sistema de Previdência Social (FGTS e INSS), de outros encargos e das
rescisões de contrato de trabalho, e respectivas CTPS, devidamente anotadas.
h) Cópia de todos os comprovantes de pagamentos relacionados no inciso II deste
parágrafo, bem como de todos os contracheques devidamente assinados pelos empregados,
podendo estes ser substituídos pela forma prevista no art. 12 da Portaria MTE n2 3.281/84,
consolidada pelo art. 32 da Lei 9.528/1997, de 10/12/1997 e suas alterações.
i) Projeção de expectativa de custo de rescisão dos contratados pelo regime da CLT
com projeção de encargos fiscais, sociais e trabalhistas.
j) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que deverá ser atualizada antes do
término do seu prazo de validade de 180 dias.
k) Cópia de todos os contratos celebrados no período.
I) Relação dos bens permanentes adquiridos, identificando a numeração dos
comprovantes de pagamentos ou o tipo de comprovante, com recursos provenientes do
presente CONTRATO DE GESTÃO.
m) Eventuais pagamentos realizados em favor de profissional autônomo deverão ser
comprovados mediante cópia do recibo pertinente e do documento de identificação profissional.
13.3. A prestação de contas somente será recebida pelo CONTRATANTE se estiver
instruída com todos os documentos e formalidades descritos nesta Cláusula.
13.4. No caso de erro nos documentos apresentados, serão devolvidos à
CONTRATADA, ficando o repasse da parcela subsequente condicionado à reapresentação válida
desses documentos.
13.5. Cada folha da prestação de contas deverá conter rubrica do representante legal
da CONTRATADA, bem como de contabilista habilitado, capacitado pelo Conselho Regional de
Contabilidade respectivo. Caso a prestação de contas ocorra em via eletrônica, em Painel de
Gestão, deverá ser apresentada declaração assinada pelo representante legal da CONTRATADA
e pelo contabilista habilitado de que os documentos e informações apresentados são fidedignos
e que a prestação de contas foi corretamente realizada.

•

13.6. A prestação de contas deverá ser efetuada levando em consideração que todos
os recursos usados na execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO deverão ser
contabilizados, com identificação de sua origem e de seu destino, por meio de contabilidade
auditada por profissional legalmente habilitado.
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13.7. A CONTRATANTE poderá requerer a apresentação, ao término de cada exercício
ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, de relatório pertinente à
execução do CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativo específico das metas propostas com
os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício
financeiro, assim como suas publicações no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA 14. — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

•

14.1. O não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas deste contrato, bem como
das normas da legislação e regulamentação aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na
regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitante, ficando sujeito às seguintes
penalidades:
14.1.1 Advertência;
14.1.2. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como
de celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública do Município de Piracicaba/SP,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar
convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a administração dos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior;

•

14.2. Na apuração da ocorrência de situações que ensejem a aplicação de penalidade,
será sempre observada o direito constitucional de ampla defesa e contraditório.
14.3. As penalidades não serão aplicadas em consequência de fato superveniente,
justificável, aceito pela CONTRATANTE e submetido à aprovação da Autoridade Superior,
observando-se que somente serão aplicadas mediante procedimento administrativo, no qual
serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.
14.4. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com
solicitação da Comissão de Avaliação nomeada pela CONTRATANTE, contendo os detalhes da
infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável.
14.5. Posteriormente, a CONTRATADA será intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, apresentar defesa prévia.
Aunado de forma
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14.6. Encerrada a instrução processual, a CONTRATANTE decidirá sobre a aplicação
da sanção. Após a decisão, a CONTRATANTE, na hipótese de aplicação da penalidade de multa,
notificará por escrito a CONTRATADA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em
até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação.
14.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização
monetária do débito pela variação do INPS/IBGE, e o acréscimo de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento.
CLÁUSULA 15. — METAS DE QUALIDADE
15.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores de
desempenho estabelecidos no Edital
15.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será
realizada pela Comissão de Avaliação, nos termos de suas responsabilidades.
CLÁUSULA 16. — DA RESCISÃO
16.1. A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições
contidas nos art. 77 a 80 da Lei Federal n2 8.666/1993, e alterações posteriores.
16.2. Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão contratual prevista
no art. 78 da Lei Federal n2 8.666/1993, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Termos
de Permissão de Uso dos bens públicos à CONTRATADA, não cabendo à CONTRATADA direito a
indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 22 do art. 79 da referida Lei.

•

16.3 A rescisão contratual se dará por ato da Administração Pública, em processo
administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa da
CONTRATADA.
CLÁUSULA 17 — DA REVERSÃO
17.1. Extinto o contrato por expiração do prazo, por rescisão unilateral, consensual
ou judicial, todos os bens necessários à sua execução e que foram adquiridos com recursos
oriundos do mesmo ficam a eles integrados e passarão a fazer parte do patrimônio da

CONTRATANTE, independentemente de qualquer indenização, exceto os que eventualmente
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tenham sido contratados por arrendamento mercantil, enquanto não quitados e incorporados
ao próprio.
17.2. A extinção do contrato, por qualquer motivo e em qualquer época, implicará na
transferência de posse para a CONTRATANTE dos bens móveis e imóveis necessários a execução
do presente contrato, observado o disposto no item acima.
CLÁUSULA 18. — SUBCONTRATAÇÃO
18.1. É vedada a subcontratação do objeto, bem como a cessão total ou parcial do
CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRATADA.
1,
18.2. Nos casos de subcontratação de serviços auxiliares, o subcontratado será
responsável, solidariamente com a CONTRATADA, pelas obrigações descritas na cláusula nona
(no que couber), especialmente pelos encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias,
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, nos limites
da subcontratação
CLÁUSULA 19. - DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
19.1. Na execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
1

CLÁUSULA 20. — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a Secretaria Municipal de
Saúde emita a respectiva Ordem de Serviço.
20.2. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos ou preços públicos
porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.
20.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.
Assinado de forma
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20.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura
Municipal e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja
por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
20.5. A CONTRATADA se obriga manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo seletivo do Chamamento Público n 2 01/2021-SAUDE.
20.6. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem
resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e
forma, as partes e testemunhas.
Piracicaba,
LUCIANO SANTOS
TAVARES DE
ALMEIDA:102930088
76

14 SET. 2021
Assinado de forma digital por
LUCIANO SANTOS TAVARES
DE ALMEIDA:10293008876
Dados: 2021.09.14 15:38:20
-03'00'

Assinado de forma
ALMERIO
digital por ALMERIO
MARQUES
MARQUES
LEAO:8585796 LEAO:85857963591
Dados: 2021.09.14
3591
15:07:03 -03'00'

ALMÉRIO MARQUES LEÃO
Diretor-Presidente CEGECON

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
RENATO ALVES
DE OLIVEIRA

ENATO :LVf°
E5 DE OilIVEl Rr
I
Dados: 2021.09.141590.20
-0 3'00'

ANTONIO CARLOS AnrroNdio
° dCARLOS AdiRJ,A'Earl 17
Dados: 2021.09.14 15:47:50
ARMELIM
-03'00'

Nome:

Nome:

RG;

RG:
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ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONTRATADA: CEGECON — CENTRO DE GESTÃO E CONTROLE
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 1129/41
OBJETO:
CONTRATO GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DOS CASOS DE
COVID-19 E/OU SÍNDROME RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM REGIME 24
HORAS/DIA, NA UPA PIRACICAMIRIM
VALOR DO AJUSTENALOR REPASSADO: R$ 3.411.420,07 (Três milhões e
quatrocentos e onze mil e quatrocentos e vinte reais e sete centavos)
EXERCÍCIO: 2021

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas,
a)
estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
b)
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância
com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
c)
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14
de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade
beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme
"Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
Assinado de forma
LUCIANO
digitai por LUCIANO
SANTOS
SANTOS TAVARES DE
TAVARES DE AUNEICW1029300687
ALMEIDA:1029
3008876

ALMERIO
MARQUES
LEAO:858579
63591

~nado de forma
digital por ALMERIO
MARQUES •
LEA0:85857963591
Dados: 2021.09.14
15:02:06-0300•

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
a)
consequente publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
b)
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Piracicaba, 1 4 SEI 2021
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 102.930.088-76
AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: ALMÉRIO MARQUES LEÃO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 858.579.635-91
Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 102.930.088-76

Assinatura:

LUCIANO SANTOS
TAVARES DE
ALMEIDA:10293008876

Assinado de forma digital por
LUCIANO SANTOS TAVARES DE
ALMEIDA:1 0293008876
Dados: 2021.09.14 15:35:44 -03'00'

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: ALMÉRIO MARQUES LEÃO
Cargo: Diretor Presidente
Assinado de forma digital

CPF: 858.579.635-91

Assinatura:

ALMERIO
por ALMERIO MARQUES
LEAO:85857963591
MARQUES
Dados: 2021.09.14
LEAO:85857963591
15:02:21 -03'00'
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GUARDA CIVIL
PORTARIA DA C.P.P.S. N° 069, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
e de Sindicância e dá outras providencias.
ANA PAULA C. R. BIGELLI, Corregedora Geral de Guarda Civil, no uso de suas atribuições, com
fulcro nos artigos 1° ao 3° da Lei Municipal 6.066/2007 e artigo 13 da Lei Federal 13.022/2014, faz
saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento,
DETERMINAR
ARTIGO 1° -Abertura de Sindicância com o objetivo de apurar supostas irregularidades e responsabilidades sobre fatos envolvendo guardas civis, conforme denúncia recebia pela Ouvidoria Geral
da GCMP, objeto do processo com protocolo n°. 122.800/2021.
ARTIGO 2° - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis. se necessário, por Igual perlado, a pedido do Presidente da Comissão.
ARTIGO 3° - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO PERMANENTE
PROCESSANTE E DE SINDICÂNCIA
HOMOLOGAÇÃO—Luciano Santos Tavares de Almeida, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente Processante e de Sindicância
no seguinte Processo:
Processo n.°.: 87.543/2021.
Assunto: Sindicância visando apurar Irregularidades o responsabilidades em furto ocorrido na Escola
Municipal Ofendo Rizzato Paschoal, conforme Boletim de Ocorrência d' 1.0782021-2° Distrito Policial.
Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por UNANIMIDADE, pelo ARQUIVAMENTO do processo de sindicancia, tendo em vista a ausência de indício de conduta dolosa ou culposa por parte de servidores
públicos municipais no fato retratado no Boletim de Ocorrência n° 1078/2021 — 2° Distrito Policial.
MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S.

Piracicaba, 09 de setembro de 2021.
ANA PAULA C. R. BIGELLI
Corregedora Geral

PORTARIA DA C.P.P.S, N° 073, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
e de Sindicância e dá outras providencias.

Ill

okPAULA C. R. BIGELLI, Corregedora Geral da Guarda Civil, no uso de suas atribuições, com
cro nos artigos 1° ao 3° da Lei Municipal 6.066/2007 e artigo 13 da Lei Federal 13.022/2014. faz
saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento,
DETERMINAR

ARTIGO 1° - Abertura de Sindicância com o objetivo de apurar supostas irregularidades e responsabilidades sobro fatos envolvendo guarda civil, por tratamento desrespeitoso com superior hierárquico,
conforme Ofício n°. 18/Cmdo GCMP, motivado por ROD. do Oficial de Dia, objeto do processo com
protocolo n°. 122678/2021.
ARTIGO 2° - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis, se necessário, por igual período, a pedido do Presidente da Comissão.
ARTIGO 3° - Essa portada entra em vigor na data de sua publicação.
Piracicaba, 09 de setembro de 2021.
ANA PAULA C. R. BIGELLI
Corregedora Geral

PROCURADORIA GERAL
Aditamento ao Contrato de Locação - Locador. Sr. LUIZ SILVEIRA GUIMARÃES. por intermédio da
IRMÃOS JUNQUEIRA IMOBILIÁRIA LTDA. — CNPJ n° 46.245.502/0001-83. (SMADS)
Proc. Admin.: n° 85.693/2013.
Licitação: Dispensa de Licitação —Artigo 24, inciso X, cio Artigo 26, da Lei Federal n° 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado na Rua Voluntários de Piracicaba, n° 815, Bairro Centro, destinado â instalação do Centro de Referência Especializado de Assistente Social População Adulta
CREAS POR
Valor: R$ 4.50060 (quatro mil e quinhentos reais) mensais.
0:12 (doze) meses.
: 24/07/2013.

HOMOLOGAÇÃO—Luciano Santos Tavares de Almeida, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente Processante e de Sindicância
no seguinte Processo:
Processo n.°.: 87.560/2021.
Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades em furto ocorrido na Escola
Municipal Professora Neusa Sueli de Oliveira, conforme Boletim de Ocorrência n° 653889/2021 —
Delegacia Eletrônica.
Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por UNANIMIDADE, pelo ARQUIVAMENTO do processo de sindicância, tendo em vista a ausência de indicio de conduta dolosa ou culposa por parte de servidores
públicos municipais no fato retratado no Boletim de Ocorrência n°653889/2021 —Delegacia Eletrônica.
MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P,P.S.

HOMOLOGAÇÃO —Luciano Santos Tavares de Almeida, Prefeito do Municipio de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente Processante e de Sindicância
no seguinte Processo:
Processo n.°.: 87.558/2021.
Assunto: Sindicância visando apurar Irregularidades e responsabilidades em furto ocorrido no CRAS
São José, conforme Boletim de Ocorrência n° 1.051/2021 — 2° Distrito Policial.
Conclusão:A Comissão, CONCLUI, por UNANIMIDADE, pelo ARQUIVAMENTO do processo de sindicância, tendo em vista a ausência de indício de conduta dolosa ou culposa por parte de servidores
públicos municipais no fato retratado no Boletim de Ocorrência n° 1051/2021 — 2° Distrito Policial.
MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S

HOMOLOGAÇÃO —Luciano Santos Tavares de Almeida, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente Processante e de Sindicância
no seguinte Processo:
Processo n.°.: 1.742 /2021.

ADITIVO — PRAZO E ALTERAÇÃO DE PROPRIETÁRIO
Código Aditivo n° 2021.000.000.333.
Aditivo n° 85.693/2013 — 1/8.
Objeto: Alteração do proprietário do imóvel tocado, considerando o falecimento do Sr. Luiz Silveira
Guimarães.
Valor. R$ 5.712,13 (cinco mil, setecentos e doze reais e treze centavos) mensais.
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 10109/2021.
Convênio que entre si celebram a Prefeitura do Município de Piracicaba por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde e o CENTRO DE APOIO AOS PORTADORES DO VIRUS HIVIAIDS E
HEPATITES VIRAIS — CAPHIV. — CNPJ n° 16.595.052/0001-98 (SAÚDE)
Convênio n° 37/2021.
Protocolo n° 105.299/2021.
Base Legal: Lei Municipal n° 8.164/2015.
Objeto: Promovera prevenção para reduzir o número de pessoas infectadas com doenças sexualmente transmissíveis.
Valor: R$ 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil mais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data: 01/09/2021,

Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades em acidente de trânsito
ocorrido com veículo oficial prefixo 272, placas DBA 4662, conforme Boletim de Ocorrência n°
3.680/2020 —2° Distrito Policial.
Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por UNANIMIDADE, pelo ARQUIVAMENTO do processo de
sindicância, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário no fato retratado no Boletim de Ocorrência n°3.680/2020-2° D.P., croma ressalva da que, caso a Prefeitura do Município de Piracicaba
seja demandada em juízo, em virtude do acidente em questão, deverá o referido Servidor Público
Municipal ser denunciado ê lide. excluindo-se a Administração Publica Municipal de quaisquer responsabilidades advindas do fato em questão.
MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S

HOMOLOGAÇÃO —Luciano Santos Tavares de Almeida, Prefeito do Município de Piracicaba, no uso
de suas atribuições, homologa a conclusão da Comissão Permanente Processante e de Sindicância
no seguinte Processo:
Processo n.0.: 10.365/2021.

Contrato de Gestão que eram si celebram a Prefeitura do Município de Piracicaba e o CENTRO DE
GESTÃO E CONTROLE — CEGECON. CNPJ n° 14.215.865/0001-80 (SAÚDE)
Contrato n° 1129/2021.
Proc. Admin.: n° 67.454/2021.
Fundamento Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Municipal n° 6.246/08.
Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução dos atendimentos dos casos de COVID-19.
na UPA Piracicamirim.
Valor. R$ 3.411.42067 (três milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e vinte reais e sete centavos).
Prazo: 90 (noventa) dias, prorrogável.
Data: 14/092021.

Assunto: Sindicância visando apurar irregularidades e responsabilidades em furto ocorrido na Escola
Municipal Professor Francisco Benedicto Libardi, conforme Boletim de Ocorrência n° 42/2021 — 2°
Distrito Policial.
Conclusão: A Comissão, CONCLUI, por UNANIMIDADE, pelo ARQUIVAMENTO do processo de
sindicância, tendo em vista a ausência de indício de conduta dolosa ou culposa por parte de servidores públicos municipais no fato retratado no Boletim de Ocorrência n°42/2021-2° Distrito Policial.
MARCELO MAGRO MAROUN
Presidente da C.P.P.S

Odre Oficial Estiemo de Piracicaba. Documente emanada digitalmente contam. MP n. 2.200-2,2001de 24.8.2001, que Incluiu a inkeestfuture de ceavas Pnibitce ~leira (ICP-Erasil), podendo ser mesada no endereço elatranico bewtheavietracicabasp.gov.tx

