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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 17/2018 

 
 

Edital de Credenciamento de prestadores de 
serviços de assistência à saúde 
odontológica, clínica, cirúrgica e 
especializada - Operadoras Exclusivamente 
Odontológica, na modalidade de Plano 
Coletivo Empresarial, aos usuários do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual – IAMSPE 

 
 
 

RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO 

Endereço: Avenida Ibirapuera nº 981 – São Paulo – Capital – 5º andar – CEP 
04029-000, aos Cuidados da Comissão de Credenciamento do IAMSPE. 

Período de recebimento da documentação: do dia 17/05/2018 ao dia 28/05/2018                                        

Horário: das 9h às 17h 

Pedidos de esclarecimento: Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos a 
respeito do presente edital deverão ser encaminhados por meio do endereço 
eletrônico (e-mail) credenciamento@iamspe.sp.gov.br, até as 17h do dia 
28/05/2018.                                                          

 
 
 

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 
– IAMSPE, autarquia estadual criada pela Lei Estadual nº 9.323/66, regida 
atualmente pelo Decreto-Lei nº 257/70, com sede à Av. Ibirapuera, nº 981, Vila 
Clementino, São Paulo – Capital, CEP: 04029-000, torna público que se acha aberto 
o Credenciamento de Prestadores de Serviço de Assistência à Saúde 
Odontológica, Clínica, Cirúrgica e Especializada - Operadoras Exclusivamente 
Odontológica, na modalidade de plano coletivo empresarial, a interessados em 
participar da rede de serviços assistenciais do Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, com fundamento no artigo 25, caput, da 
Lei Federal nº 8666/93. 

 
 
Para o conhecimento da íntegra do Edital, os interessados poderão comparecer 
(pessoalmente) à Avenida Ibirapuera, 981 – 5º ANDAR – das 9h às 17h, OU por 
meio do sítio eletrônico www.iamspe.sp.gov.br. 
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DEFINIÇÕES: 
 
 
ANS -  Agência Nacional de Saúde Suplementar 
 
 
Comissão de Credenciamento do IAMSPE - Comissão de servidores nomeados 

pelo Instituto para o julgamento e habilitação dos prestadores 
interessados no objeto deste credenciamento 

 
 
Credenciados -  Prestadores interessados que preencham todas as condições do 

edital e do projeto básico, habilitadas a oferecer plano 
odontológico 

 
 
DECAM - Departamento de Convênios e Assistência Médica do IAMSPE 
 
 
IAMSPE -  Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
 
 
Operadora Exclusivamente Odontológica - Entidade que comercializa 

exclusivamente planos de saúde odontológico, devidamente 
regulada pela ANS 

 
 
Prestadores Interessados - Entidades prestadoras de serviços (Operadoras 

Exclusivamente Odontológicas), participantes do presente 
credenciamento  

 

 

 

 

 



Processo nº 4701/18 

  
 

3 

 

 

ÍNDICE 

1. DO OBJETO......................................................................................... pág. 04 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.............................................. pág. 04 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL........................................................... pág. 05 

4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.......................................... pág. 05 

5. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA........................... pág. 08 

6. DAS INSCRIÇÕES............................................................................... pág. 09 

7. DA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS E DAS CARACTERÍSTICAS  

DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA.......................................................... pág. 10 

8. DA SELEÇÃO...................................................................................... pág. 11 

9. DA FORMA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS..................................... pág. 11 

10. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS....................... pág. 12 

11. DOS REPASSES DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE 

PREÇOS............................................................................................. pág. 12 

12. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO....................................... ........ pág. 13 

13. DO DESCREDENCIAMENTO............................................................ pág. 14 

14. DA GARANTIA................................................................................... pág. 15 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.............................................................. pág. 15 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO............................................................... pág. 16 

ANEXO II – FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO   E    MODELO   DAS 

DECLARAÇÕES................................................................... pág. 33 

ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO................. pág. 38 

ANEXO IV – RESOLUÇÃO SGP Nº 13 DE 05/10/2007.......................... pág. 49 

 
 



Processo nº 4701/18 

  
 

4 

 

1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente edital é o Credenciamento de Prestadores de Serviço 

de Assistência à Saúde Odontológica, Clínica, Cirúrgica e Especializada 
- Operadoras Exclusivamente Odontológica, na modalidade de plano 
coletivo empresarial, em estabelecimentos próprios, filiados ou 
credenciados, no âmbito do Estado de São Paulo, – doravante denominados 
simplesmente “prestadores interessados”, objetivando a contratação de 
serviços de atendimento aos contribuintes, beneficiários e agregados do 
IAMSPE, tendo como referência o constante no PROJETO BÁSICO (ANEXO 
I) deste Edital, obedecidos os critérios de credenciamento ora fixados, bem 
como as condições gerais de prestação de serviços constante neste Edital, 
em item específico. 

 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. São condições subjetivas de participação: 
 

2.1.1 Poderão participar do presente credenciamento os prestadores 
interessados que sejam Operadoras Exclusivamente Odontológica, 
devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 
atendam às condições específicas de habilitação conforme o constante nos 
itens 4 e 5 deste Edital e no PROJETO BÁSICO. 

 
2.1.2 Os dados informados no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO II) 
são de responsabilidade dos prestadores interessados, que deverão 
comprová-los por meio da apresentação da documentação exigida nos itens 4 
e 5 deste Edital, sem possibilidade de alterações e/ou acréscimos posteriores 
à efetivação da referida inscrição. 
 
2.1.3 Não serão aceitos documentos entregues fora do local indicado, 
condições, dias e horários estabelecidos. 

 
2.2. Não serão admitidos à participação: 

 
2.2.1. Os prestadores interessados que estiverem cumprindo penalidade de 
suspensão imposta pela Administração Direta ou Indireta do Estado de São 
Paulo ou pena de inidoneidade, nos termos do artigo 87, da Lei Federal n° 
8.666/93. 
 
2.2.2. Os prestadores interessados cujos sócios ou administradores 
integrarem o quadro de servidores do IAMSPE. 
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3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 
3.1. As impugnações ao Edital, previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e que forem 

aplicáveis ao Credenciamento, deverão ser efetuadas por escrito, 
endereçadas à Comissão de Credenciamento do IAMSPE, e protocoladas à 
Av. Ibirapuera nº 981 – 5º andar, São Paulo – Capital, de segunda à sexta, 
das 9h às 17h, até 5 (cinco) dias corridos contados da data da publicação 
do presente Edital. 

 
3.2. Caberá à Comissão de Credenciamento do IAMSPE analisar e decidir sobre a 

petição de impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

3.2.1. Não serão aceitas impugnações interpostas via postal, fax ou e-mail. 
 
 

4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Os prestadores interessados em participar deste credenciamento deverão 

comparecer ao IAMSPE nos dias e horários estabelecidos na capa do 
presente Edital, para entregar à Comissão de Credenciamento do IAMSPE, 
na Avenida Ibirapuera, 981 - 5º andar, a documentação disposta nos itens 4 e 
5 do presente Edital. 
 
4.1.1. O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado pela Comissão de 
Credenciamento do IAMSPE a qualquer tempo por meio de publicação em 
meio oficial. 

 
4.2. Todos os documentos listados nos itens que seguem deverão ser 

apresentados, separadamente, em 1 envelope, contendo em sua parte 
externa, os seguintes dizeres: 

 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
Edital de Credenciamento nº 17/2018 
Participante: _____________________________________ 
 

4.3. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO II) deste Edital, devidamente 
preenchido, assinado e datado. 

 
4.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
4.4.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI; 

 
4.4.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado e registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, 
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devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal 
nº 12.690/2012; 

 
4.4.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; 

 
4.4.4 Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício; 

 
4.4.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

 
4.4.6 Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas 
Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa. 

 
4.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
4.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do 
Ministério da Fazenda – CNPJ; 
 
4.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativo à sede ou domicílio da credenciada, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível ao objeto do credenciamento; 
 
4.5.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (CRF – FGTS); 
 
4.5.4. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos 
trabalhistas (CNDT); 
 
4.5.5. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
4.5.6. Certidão de Regularidade de débitos tributários com a Fazenda 
Estadual; 
 
4.5.7. Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da 
credenciada que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 
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4.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
4.6.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do 
empresário individual; 

 
4.6.1.1. Se o(a) interessado(a) for cooperativa ou sociedade não 
empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por 
certidão negativa de ações de insolvência civil; 

 
4.6.1.2. Caso o(a) interessado(a) esteja em recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de 
recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 
extrajudicial, conforme o caso. 

 
4.7. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
4.7.1. Declaração subscrita por representante legal do(a) interessado(a), em 
conformidade com o modelo constante do Anexo II, atestando que: 
 
a) Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que 

se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998; 

b) Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218/1999; 

c) Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos 
do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual; 

d) Que não está impedida direta ou indiretamente nos termos do artigo 9º da 
Lei 8666/93. 

 
4.7.2. Declaração subscrita por representante legal da credenciada, em 
conformidade com o modelo constante do Anexo II, afirmando que seu 
formulário de inscrição foi elaborado de maneira independente e que conduz 
seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer 
outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 
60.106/2014. 
 
4.7.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
declaração subscrita por representante legal da credenciada, em 
conformidade com o modelo constante do Anexo II, declarando seu 
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no 
mesmo diploma legal. 
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4.7.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita 
por representante legal da credenciada, em conformidade com o modelo 
constante do Anexo II, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei 
Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
4.7.5. Além das declarações exigidas nos itens supramencionados, a 
comprovação de condição de microempresa, de empresa de pequeno porte 
ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 
Federal nº 11.488/2007, deverá ser realizada da seguinte forma: 

 
4.7.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão 

expedida pela Junta Comercial competente; 
 

4.7.5.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve 
Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas; 
 

4.7.5.3. Se sociedade cooperativa, pela demonstração de Resultado do 
Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta 
até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

 
 

5. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

5.1. A credenciada deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior 
em contrato da mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional 
igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de 
serviços realizados, com indicações das quantidades (tipos de áreas de 
atuação), prazo contratual, datas de início e término, e local (relação dos 
municípios) da prestação dos serviços. 
 
5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica 
emitente bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato. 

 
5.2. Prova de inscrição e regularidade do registro no Conselho Regional de 

Odontologia (CRO) do prestador interessado. 
 
5.3. Certificado de responsabilidade técnica do profissional que responderá como 

diretor técnico emitido ou com registro no Conselho Regional de Odontologia. 
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5.4. Declaração da ANS, em papel timbrado e assinado pelo órgão, informando o 
nome, número do registro, modalidade, registro de produto do(s) plano(s) e se 
a cobertura do(s) plano(s) está em conformidade com as Resoluções 
Normativas da ANS em especial a 59/03 e 338/13. 
 
5.4.1. Na hipótese de participação de cooperativas, deverão ser 
apresentadas declarações elaboradas em papel timbrado e subscrita por seus 
representantes legais, informando que apresentarão no momento da 
celebração do Termo de Credenciamento as certidões da ANS referente a 
todas as cooperativas que sejam responsáveis pela prestação de serviços. 
 

5.5. Último Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) acima de 0,8, 
divulgado pela ANS publicado no sítio www.ans.gov.br. 

 
5.6. Último Índice de Reclamações inferior a 0,8, divulgado pela ANS, publicado 

no sítio www.ans.gov.br. 
 
5.7. Certidão de inscrição de no mínimo 331.000 (trezentos e trinta e um mil) 

usuários – exclusivamente Odontológicos, registrados na ANS, consideras 
de grande porte, atrelados a único CNPJ e único registro na ANS, extraído do 
Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). 
 

5.8. Apresentar declaração da ANS, emitida nos últimos 60 dias, acerca do 
cumprimento da obrigação legal de envio de informações ao SIB. 
 

5.9. Apresentar declaração da ANS, emitida nos últimos 60 dias, acerca do 
cumprimento da obrigação legal de envio de informações ao Sistema de 
Informação de Produtos (SIP). 
 

5.10. Relação da REDE CREDENCIADA odontológica, em meio impresso e mídia 
(cd) formato documento Excel, com abrangência no Estado de São Paulo, 
com discriminação por quantidade de profissionais e estabelecimentos, 
distribuídos por Região Administrativa, endereço completo, município, CEP e 
especialidade, de acordo com os termos do PROJETO BÁSICO, item 9, bem 
como na ordem de apresentação ali disposta.  
 

 
6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1.  As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário de inscrição, cujo 

modelo integra este edital como Anexo II, e apresentado na “Comissão de 
Credenciamento do IAMSPE”, na Avenida Ibirapuera, 981 – 5º andar, no 
horário das 9h às 17h, durante o período de 17/05/18 a 28/05/18. 

 
 6.1.1. A partir do término do período indicado no item 6.1, as inscrições 

poderão ser novamente abertas, quando sobrevier interesse público, de modo 
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a possibilitar a participação de novos interessados e atender o principio da 
isonomia. 

 
6.1.2. O período de abertura para novas inscrições, de que trata o item 6.1.1., 
será publicado no Diário Oficial do Estado. 

 
6.2 A efetivação da inscrição se dará mediante a entrega do FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  DDEE  

IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO (ANEXO II) devidamente preenchido e acompanhado da 
documentação constante dos itens 4 e 5 deste Edital, a qual será comprovada 
por meio da emissão do respectivo Protocolo de Inscrição. 

 
6.3 Quando da prorrogação contratual, os credenciados deverão apresentar toda 

a documentação de qualificação exigida. 
 
NOTA: Os pedidos de esclarecimento a respeito do presente edital serão obtidos 
através do endereço eletrônico: credenciamento@iamspe.sp.gov.br. 
 
 
7. DA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS E DAS CARACTERÍSTICAS DA 

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
 

7.1 DA HABILITAÇÃO DOS PRESTADORES INTERESSADOS  
 
7.1.1   Estarão habilitados a contratar com o IAMSPE, todos os Prestadores 
Interessados que aceitarem prestar os serviços previstos no ANEXO I, nos 
valores indicados e que tenham atendido às demais exigências do Edital, em 
especial quanto aos itens 4 e 5. 
 
7.1.2   Os Prestadores Interessados devem apresentar solução tecnológica a 
ser usada pelo IAMSPE, a qual deverá estar pronta, funcional, inclusive no 
que tange a processos de relacionamento que utilizem meios eletrônicos de 
comunicação, e em uso em outras atividades semelhantes tais como outros 
Planos Odontológicos. 
 
7.1.3   A solução tecnológica deverá incluir o sistema de gestão operacional 
e financeiro, relatórios e painel de controle para acompanhamento da 
evolução da carteira de associados ao Plano Odontológico do IAMSPE. 

 
7.2   DAS CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 
7.2.1 Possibilitar parametrização, conforme necessidades do IAMSPE. 

 
7.2.2 Possibilitar a personalização do Plano Odontológico com a identidade 
visual do IAMSPE (logotipo).  

 
7.2.3 Possuir módulo adesão de associados. 
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7.2.4 Possuir modulo de gerenciamento do banco de dados de associados 

 
 

8. DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1.  O formulário de inscrição e os documentos de habilitação já relacionados 

neste edital deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
servidor responsável pelo recebimento da solicitação de credenciamento. 

 
8.2.  Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

 Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) 
 dias imediatamente anteriores à data da apresentação do formulário de 
 inscrição. 

 
8.3.  Uma comissão examinadora previamente designada analisará e avaliará a 

 documentação das interessadas e publicará no Diário Oficial do Estado a lista 
 das habilitadas, bem como a relação das inabilitadas. 

 
8.4 Após o recebimento da documentação, a Comissão de Credenciamento do 
 IAMSPE poderá diligenciar junto ao interessado para constatar dados e 
 informações ofertados, assim como as condições da real prestação dos 
 serviços a serem contratados e situação dos estabelecimentos.   
 
8.5 As interessadas consideradas não habilitadas, por não cumprirem as 
 exigências deste edital de convocação, intimadas de tal decisão mediante 
 publicação no Diário Oficial do Estado, poderão interpor recurso à Comissão 
 de Credenciamento do IAMSPE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
 data da publicação respectiva. 
 
  8.5.1. O recurso não terá efeito suspensivo e deverá ser feito por escrito, 

 assinado, dirigido à Comissão de Credenciamento do IAMSPE e 
 protocolizado na sede do IAMSPE, sito à Av. Ibirapuera, 981 – 5º andar – São 
 Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h. 

 
 
9. DA FORMA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
9.1. Os serviços executados serão objeto de medição mensal, que será realizada 

de acordo com as condições estabelecidas no termo de credenciamento, cuja 
minuta constitui o Anexo III deste Edital. 
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10. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
10.1. Após o término de cada período mensal, cada empresa credenciada – 

Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE - elaborará relatório 
das adesões que deverá ser acompanhado de memória de cálculo e 
demonstrativos discriminando os serviços e preços, bem como listagem 
contendo no mínimo: 
 
a) Nome do contribuinte/titular; 
b) Nome dos dependentes e agregados; 
c) Valor individual do plano; 
d) Valor total do plano, por contribuinte/titular, dependentes e agregados; 
e) Resumo contendo: número de usuários, número de titulares, número de 

dependentes e agregados, valor total geral e valor total de cada plano. 
 

10.2. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o IAMSPE 
atestará a medição, comunicando a cada credenciada – Operadoras de Plano 
de Saúde Odontológico do IAMSPE, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a 
emissão da correspondente fatura. 
 
 

11. DOS REPASSES DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

11.1. Os repasses dos pagamentos e o reajuste dos preços serão efetuados em 
conformidade com o termo de credenciamento, cuja minuta constitui o Anexo 
III deste Edital. 

 
11.2. Inexiste empenho orçamentário prévio à celebração do Termo de 

Credenciamento já que o pagamento dos valores referentes ao plano será 
repassado do titular/contribuinte ao IAMSPE às empresas credenciadas – 
Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE, conforme adesão; 

 
11.3. O pagamento será repassado do titular/contribuinte ao IAMSPE, por meio de 

desconto em folha de pagamento, e deste às empresas credenciadas – 
Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE, ou seja, no regime 
de pré-pagamento pelo usuário ao IAMSPE e deste às empresas 
credenciadas – Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE, 
como pós-pagamento. A forma de remuneração será mensal, por usuário 
optante (per capita), de acordo com o estabelecido na Cláusula Quinta do 
Termo de Credenciamento, cuja minuta constitui o Anexo III deste Edital. 
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11.4. Dos valores dos Planos: 

 
11.4.1. O PLANO BÁSICO será de R$ 11,70. 
11.4.2. O PLANO SUPERIOR poderá variar entre R$ 25,00 e R$ 30,00. 
11.4.3. O PLANO EXECUTIVO poderá variar entre R$ 54,00 e R$ 62,00. 
 

11.5. Dos valores repassados, pelo IAMSPE às empresas credenciadas – 
 Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE - será retido pelo 
 IAMSPE, a título de custo de operação, 1% (um por cento) do valor total 
 faturado mensalmente. 
 

11.6. O IAMSPE se responsabiliza pelo repasse dos pagamentos dos 
 titulares/contribuintes às entidades credenciadas – Operadoras de Plano de 
 Saúde Odontológico do IAMSPE, enquanto vigente o Termo de 
 Credenciamento e mantido o vínculo trabalhista daqueles com o Governo do 
 Estado de São Paulo.  

 
11.7. Os preços dos PLANOS serão reajustados com periodicidade anual, a contar 

 da data da assinatura do Termo de Credenciamento, mediante a aplicação do 
 índice de Preço ao Consumidor IPC-FIPE. 

 
 

12. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

12.1.  A contratação decorrente do presente credenciamento será  formalizada 
 mediante celebração de Termo de Credenciamento, cuja minuta integra este 
 Edital como ANEXO III devendo a credenciada comparecer à Av. Ibirapuera, 
 981 – 5º andar – São Paulo – SP, em data a ser definida mediante 
 convocação, para assinar o Termo de Credenciamento. 

 
12.2.  Se, por ocasião da formalização do termo de credenciamento, as certidões de 

 regularidade de débito da credenciada perante o Fundo de Garantia por 
 Tempo de Serviço (FGTS), de Débito Trabalhista (CNDT) e da Fazenda 
 Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão interessado 
 verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
 autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
 obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 
12.2.1 Se não for possível atualizar as certidões que se apresentarem 
vencidas por meio eletrônico hábil de informações, a credenciada será 
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 
regularidade, mediante apresentação das certidões respectivas, com prazos 
de validade em vigência, sob pena de o credenciamento não se realizar. 
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12.3. Constitui ainda, condição para celebração do Termo de Credenciamento, a 
inexistência de registro em nome da habilitada no “Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São 
Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da  
celebração do ajuste. Esta condição será considerada cumprida se a 
devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, 
nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.799/2008. O 
“Sistema Eletrônico de aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-
Sanções”, no endereço http://www.portaltransparencia.sp.gov.br/ceis, e o 
"Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS", no 
endereço www.portaldatransparência.gov.br/ceis, deverão ser consultados 
previamente à celebração da contratação. 
 

12.4. Constitui também condição para a celebração do do Termo de 
Credenciamento, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de 
gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o 
CREDENCIANTE. 

 
 

13. DO DESCREDENCIAMENTO 
 

13.1. O credenciamento terá caráter precário, por isso, a qualquer momento o 
credenciado ou a Administração poderão denunciar o ajuste caso seja 
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das 
normas fixadas neste edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do 
contraditório e da ampla defesa. 
 

13.2. A rescisão do credenciamento obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 
80, da Lei nº 8666/93, garantindo à credenciada o direito da ampla defesa e 
do contraditório. 
 

13.3. A rescisão unilateral do Termo de Credenciamento, por iniciativa do 
credenciante, ocorrerá mediante procedimento administrativo que assegure à 
credenciada o contraditório e a ampla defesa. 
 

13.4. A rescisão unilateral do Termo de Credenciamento, por iniciativa da 
credenciada, poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que manifestada 
mediante solicitação formal à autoridade competente, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias. 
 

13.5. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido de comum acordo entre 
as partes desde que haja conveniência para a Administração, sem 
indenização de qualquer natureza, mediante notificação prévia contra prova 
de recebimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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14. DA GARANTIA 
 
14.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante deste 

procedimento, nos termos do que faculta o artigo 56, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas modificações. 
 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1. Os documentos de habilitação dos interessados não credenciados ficarão à 
disposição para retirada pelos representantes legais, na Comissão de 
Credenciamento do IAMSPE, localizado na Av. Ibirapuera, 981 – 5º andar – 
São Paulo – SP, durante 30 (trinta) dias após a publicação do extrato dos 
contratos, findo os quais poderão ser destruídos. 
 

15.2. As informações ou esclarecimentos relativos a essa convocação deverão ser 
solicitados através do e-mail credenciamento@iamspe.sp.gov.br 
 

15.3. O IAMSPE poderá reabrir o presente Edital a qualquer tempo, bem como 
revogar ou anular o presente Edital de credenciamento, na forma da lei e 
deste Edital, sem que caiba aos participantes qualquer direito a reembolso, 
indenização ou compensação, além dos previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

15.4. Por meio da assinatura do Termo de Credenciamento às entidades 
credenciadas – Operadoras de Plano de Saúde Odontológico do IAMSPE, 
autoriza o IAMSPE a divulgar seu nome, serviços disponíveis e endereço de 
atendimento, por meio de publicação impressa ou através de meio eletrônico 
disponibilizado pelo Portal IAMSPE, enquanto perdurar a vigência do Termo 
de Credenciamento. 
 

15.5. A publicidade dos atos pertinentes será efetuada por publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 

15.6. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I  – PROJETO BÁSICO 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E MODELO DE 

DECLARAÇÕES 
ANEXO III– MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO IV – RESOLUÇÃO SGP 13/2007 

      
São Paulo, ___ de _______ de 2018 

 
 

MÁRCIO CIDADE GOMES 
Chefe de Gabinete respondendo pelo expediente da Superintendência 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. O objeto do presente credenciamento é a prestação de serviços de 

assistência à Saúde Odontológica Clínica, Cirúrgica e Especializada, no 
modelo de Plano Coletivo Empresarial, oferecido por Operadoras 
Exclusivamente Odontológica, em estabelecimentos próprios, filiados ou 
credenciados, no âmbito do Estado de São Paulo, para atender aos usuários 
do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. 

 
1.2. A forma de remuneração deverá ser mensal, por usuário optante (per capita) 

e por tipo de plano escolhido. O pagamento será repassado do usuário ao 
credenciante, por meio de desconto em folha de pagamento, e deste ao 
credenciado, ou seja, no regime de pré-pagamento pelo usuário ao 
credenciante e deste ao credenciado como pós-pagamento. 
 
1.2.1. Dos valores repassados pelo credenciante ao credenciado, será 
retido pelo credenciante, a título de custo de operação, 1% (um por cento) do 
valor total faturado mensalmente. 
 

1.3. A adesão dos usuários do credenciante é facultativa. 
 

1.4. A prestação dos serviços aos usuários deverá ter início em até 30 dias, a 
contar da data de assinatura do Termo de Credenciamento. 
 

2. DOS USUÁRIOS 
 
2.1. Para a presente prestação de serviços o credenciante possui uma carteira de 

aproximadamente 1.300.000 (hum milhão e trezentas mil) vidas (usuários), 
entre contribuintes, beneficiários e agregados. 
 

2.2. O credenciado se obriga a aceitar o grupo de usuários hoje existente no 
cadastro do credenciante, independente de sua faixa etária, bem como o 
ingresso de novos beneficiários e agregados, não cabendo exigência de um 
número mínimo ou máximo para inclusão dos mesmos no plano em que 
optarem. 
 

2.3. Consideram-se usuários do plano objeto desse credenciamento os servidores 
públicos, ativos ou inativos, beneficiários e agregados, que estejam 
regularmente inscritos como usuários do sistema IAMSPE, nos termos do 
Decreto-Lei nº 257/70, suas alterações e demais normas regulamentares, 
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enquanto aptos no cadastro IAMSPE, tendo optado pela assistência aqui 
contratada. 

 
2.4. A adesão de beneficiários e agregados à assistência odontológica dependerá 

da adesão do usuário titular, seguindo seus mesmos critérios e PLANOS. 
 
3. DA UTILIZAÇÃO DO PLANO, CONDIÇÕES E CARÊNCIAS 
 
3.1. Os serviços de assistência odontológica consistem na cobertura integral dos 

PLANOS previstos no item 8. 
 

3.2. Os usuários que aderirem ao PLANO do dia 1º ao dia 10º do mês terão como 
data de início da contratação o 1º dia do mês subseqüente. 

 
3.3. Os usuários que aderirem ao PLANO a partir do dia 11º do mês terão como 

data de início da contratação o 1º dia do segundo mês subseqüente. 
 
3.4. O usuário IAMSPE que optar por qualquer dos PLANOS terá prazo de 

carência de 90 dias para todos os procedimentos, exceto urgência e 
emergência e nas seguintes hipóteses: 
 
3.4.1. Não haverá carência para o usuário que optar por qualquer dos 
PLANOS no prazo de 90 dias contados da data da ordem de início da 
prestação dos serviços dada pela credenciante ao credenciado. 
 
3.4.2. Não haverá carência para o novo usuário IAMSPE, ou seja, aquele que 
tomar posse no Governo do Estado de São Paulo, se optar por qualquer dos 
PLANOS no prazo de 90 dias contados da posse. 

 
3.4.3. Não haverá carência para os novos beneficiários e agregados que 
ingressem no IAMSPE nos termos do Decreto Lei nº 257/70 e optem por 
qualquer dos PLANOS no prazo de 90 dias contados de sua inclusão no 
cadastro IAMSPE. 
 

3.5. Caso as empresas que prestam serviço atualmente participem do 
credenciamento e sejam credenciadas, os usuários já inscritos passam 
automaticamente a fazer parte do novo contrato, desde que os preços sejam 
iguais ou inferiores, exceto os usuários que se manifestem no prazo de 30 
(trinta) dias, contrários à migração do contrato. 
 

3.6. Caso as empresas que prestam serviço atualmente não participem do 
credenciamento, os usuários terão o prazo de 90 (noventa) dias para 
migrarem para outras Operadoras, que estarão obrigadas a aceitar as 
adesões, sem qualquer carência, podendo o mesmo dar continuidade ao 
tratamento, se for o caso.  
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3.7. Os PLANOS descritos no item 8 serão custeados pelos próprios usuários, 

mediante desconto em folha de pagamento lançado pela credenciante, que 
repassará ao credenciado os valores contratados e autorizados pelos 
próprios usuários, após a retenção a título de custeio.  

 
3.7.1. O desconto na folha de pagamento do usuário titular dar-se-á em 
relação a ele próprio e a todos os seus beneficiários e usuários. 

 
4. DA MOBILIDADE, PORTABILIDADE E CANCELAMENTO 

 
4.1. O usuário poderá solicitar mudança de PLANO, dentro da mesma 

operadora, nas seguintes condições: 
 

• De plano básico para superior ou de superior para executivo, a 
qualquer momento; 
 

• De plano executivo para superior ou de executivo para básico ou de 
superior para básico, somente após a data de aniversário do seu Plano 
(12 meses da adesão), respeitando a permanência mínima de 12 
meses em cada tipo de plano. 

 
• O usuário poderá solicitar mudança de OPERADORA, somente 12 

meses após a adesão, respeitando a permanência mínima de 12 
meses em cada tipo de plano. 

 
4.2. Caso as empresas que prestam serviço atualmente não participem do 

credenciamento, os usuários terão o prazo de 90 (noventa) dias para 
migrarem para outras Operadoras, que estarão obrigadas a aceitar as 
adesões, sem qualquer carência, podendo o mesmo dar continuidade ao 
tratamento, se for o caso 
 

4.3. Os usuários titulares que forem exonerados, perdendo o vínculo com o 
Estado de São Paulo e, em conseqüência, excluídos do sistema de saúde 
IAMSPE, e outras hipóteses de desligamento do IAMSPE, não terão direito à 
continuidade dos serviços do credenciado. 
 

4.4. Em nenhuma hipótese poderá o credenciado manter a venda dos PLANOS 
contratados aos usuários por períodos superiores aos aqui estabelecidos. 

 
4.5. A Resolução Normativa nº 412/16 e demais alterações e normativas da ANS 

aplicam-se complementariamente. 



Processo nº 4701/18 

  
 

19 

 

 
5. DAS CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES 

 
5.1. As consultas, procedimentos e exames abrangem as especialidades 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, sem limite de utilização. 
 

5.2. A marcação de consultas, procedimentos e exames auxiliares ou 
complementares serão realizadas em consultórios próprios, consultórios ou 
clínicas particulares da rede do credenciado, com hora marcada, de 2ª feira 
a sábado, exceto nos casos de urgência e emergência, que terão 
atendimento sem hora marcada. 
 

5.3. O credenciado deverá obrigatoriamente manter REDE CREDENCIADA na 
Capital, Grande São Paulo e Interior, durante toda a vigência do Termo de 
Credenciamento, consultórios e clínicas, proporcionalmente distribuídos em 
número compatível com o quantitativo de usuários de forma a cumprir os 
prazos de atendimento e condições aqui previstos.  
 

5.4. A substituição de qualquer prestador do credenciado deverá garantir a 
mesma qualidade de atendimento, observado o disposto no §1º, do artigo 17, 
da Lei Federal nº 9.656/98, e suas alterações. 
 

5.5. A marcação de novas consultas e exames auxiliares ou complementares 
decorrentes do tratamento em cada município deverão ocorrer no prazo 
máximo de 7 (sete) dias corridos, salvo nas hipóteses devidamente 
justificáveis pelo credenciado e aceitas pelo credenciante. 

 
6. DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E MANUAL DO USUÁRIO 
 
6.1. O atendimento ao usuário deverá ser prestado mediante apresentação da 

carteira de identificação do Plano Odontológico do IAMSPE fornecida pelo 
credenciado, e conferência nos termos do item 7.2.1.  

 
6.2. O credenciado deverá disponibilizar gratuitamente ao usuário principal o 

MANUAL DO USUÁRIO impresso ou via Internet, contendo relação de 
profissionais, consultórios e clínicas credenciados no Estado de São Paulo, 
bem como informações sobre o PLANO e as regras previstas neste Edital.  

 
7. O CREDENCIADO DEVERÁ: 

 
7.1. Possuir Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas para liberação de 

procedimentos, informações sobre os serviços contratados, da rede 
credenciada, para marcação de consultas e exames, e sugestões e dúvidas. 
 

7.2. Possuir Sistema informatizado via Online/Internet que permita administrar 
todas as inclusões, exclusões, alterações dos dados cadastrais dos usuários, 
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em linguagem compatível com a tecnologia do IAMSPE. O Sistema será 
disponível também para auto-atendimento com capacidade de absorver a 
população de usuários do IAMSPE e optante pela assistência odontológica, 
estando capacitado para a realização, ao menos, das seguintes atividades 
diretamente pelo IAMSPE e/ou pelos usuários: 
 

1. inclusão ou exclusão de usuários; 
2. alteração de dados cadastrais; 
3. consulta da rede credenciada. 

 
7.2.1. O Sistema informatizado via Online/Internet deverá permitir consultar a 
base de dados de usuários do IAMSPE para verificação da regularidade de 
inscrição, de modo a não oferecer serviços a usuários inadimplentes com o 
sistema. 

 
7.3. Fornecer relatórios mensais com discriminação de consultas, exames e outros 

procedimentos que tenham sido utilizados pelos usuários em mídia (cd) ou 
meio eletrônico/online, nos termos solicitados pelo credenciante. 
 

7.4. Fornecer trimestralmente, índice de sinistralidade em mídia (cd) ou meio 
eletrônico/online, nos termos solicitados pelo credenciante. 
 

7.5. Fornecer relatório descritivo dos serviços realizados total e por paciente, bem 
como relação dos estabelecimentos de atendimento odontológico, referentes 
ao mês anterior do faturamento, em mídia (cd) ou meio eletrônico/online, nos 
termos solicitados pelo credenciante. 
 

7.6. Disponibilizar e manter atualizada, diariamente, a REDE CREDENCIADA na 
internet, possibilitando o acesso dos usuários, de acordo com as normas 
vigentes da ANS. 
 
 

8. DOS SERVIÇOS PREVISTOS 
 
8.1 O credenciado deverá oferecer 3 tipos de planos odontológicos a todos os 

usuários cadastrados no IAMSPE nos termos do PROJETO BÁSICO. 
 

8.1.1 Os usuários terão liberdade de escolha entre PLANOS e prestadoras 
devidamente credenciadas, devendo, para se inscrever, fazer a opção junto 
ao credenciado escolhido, respeitadas as regras aqui estabelecidas. 
 
8.1.2 O credenciado deverá emitir termo ao usuário que obrigatoriamente 
indique: tipo de plano, preço, carências, rol de procedimentos e rede 
credenciada. Por sua vez, o usuário deverá autorizar de forma expressa, por 
meio eletrônico, a cobrança do valor do plano. 
 



Processo nº 4701/18 

  
 

21 

 

8.1.3 As comunicações de inclusões e exclusões mensais de usuários serão 
realizadas formalmente pelo credenciado ao credenciante, mediante 
consulta ao cadastro de usuários do IAMSPE, sendo que a periodicidade 
destas comunicações será estabelecida pelo credenciante a depender do 
fluxo mensal de contratações, desligamentos e inclusões e/ou exclusões de 
usuários constatado pelas partes.  
 
8.1.4 A documentação referente ao usuário IAMSPE que esteja na posse do 
credenciado deverá ser armazenada em meio físico pelo credenciado por 
até 5 anos após o término da vigência do Termo de Credenciamento. 
 
8.1.5 O credenciante poderá a qualquer tempo solicitar a documentação 
referente à inclusão ou exclusão ao plano, ou qualquer outra, ao credenciado 
que deverá realizar sua entrega em até 3 dias úteis. 
 
8.1.6 Caso reste comprovado que um usuário não autorizou sua inscrição e, 
tampouco, o conseqüente desconto de valores em folha de pagamento para 
custeio do PLANO, o credenciante poderá glosar estes valores do 
credenciado, devidamente corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
8.2 O PLANO BÁSICO deverá oferecer no mínimo o Rol de Procedimentos 

Odontológicos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, consoante 
as especialidades da Lei nº 9.656/98, Resolução Normativa 59 de 19 de 
dezembro de 2003, Resolução Normativa 338 de 21 de outubro de 2013 e 
suas alterações. Incluindo o abaixo previsto: 

 
8.2.1 Consultas  
o Consulta odontológica 
o Consulta odontológica inicial 
o Controle pós-operatório em odontologia 
o Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região 
buco-maxilo-facial 
o Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região 
buco-maxilo-facial 
o Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-
maxilo-facial 
o Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilo-
facial 
o Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico 

 
8.2.2 Prevenção 
o Aplicação tópica de flúor 
o Atividade educativa em odontologia para pais e/ou cuidadores de 
pacientes com necessidades especiais 
o Atividade educativa em saúde bucal 
o Atividade educativa para pais e/ou cuidadores 
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o Controle de biofilme (placa bacteriana) 
o Profilaxia: polimento coronário 
o Teste de fluxo salivar 

 
8.2.3 Dentística 
o Ajuste Oclusal por acréscimo 
o Ajuste Oclusal por desgaste seletivo 
o Capeamento pulpar direto 
o Faceta direta em resina fotopolimerizável 
o Remoção de trabalho protético 
o Restauração de amálgama - 1 face 
o Restauração de amálgama - 2 faces 
o Restauração de amálgama - 3 faces 
o Restauração de amálgama - 4 faces 
o Restauração em ionômero de vidro - 1 face 
o Restauração em ionômero de vidro - 2 faces 
o Restauração em ionômero de vidro - 3 faces 
o Restauração em ionômero de vidro - 4 faces 
o Restauração em resina fotopolimerizável  1 face 
o Restauração em resina fotopolimerizável  2 faces 
o Restauração em resina fotopolimerizável  3 faces 
o Restauração em resina fotopolimerizável  4 faces 

 
8.2.4 Urgência e Emergência (para os municípios do item 9.5) 
o Colagem de fragmentos dentários 
o Consulta odontológica de Urgência 24 hs 
o Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em 
região buco-maxilo-facial 
o Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em 
região buco-maxilo-facial 
o Incisão e Drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão 
da região buco-maxilo-facial 
o Incisão e Drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da 
região buco-maxilo-facial 
o Pulpectomia 
o Recimentação de trabalhos protéticos 
o Redução simples de luxação de Articulação Têmporo-mandibular 
(ATM) 
o Reembasamento de coroa provisória 
o Reimplante dentário com contenção 
o Remoção de dreno extra-oral 
o Remoção de dreno intra-oral 
o Restauração temporária / tratamento expectante 
o Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial 
o Tratamento de alveolite 
o Tratamento de pericoronarite 
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8.2.5 Endodontia 
o Curativo de demora em endodontia 
o Preparo para núcleo intrarradicular 
o Pulpotomia 
o Remoção de corpo estranho intracanal 
o Remoção de material obturador intracanal para retratamento 
endodôntico 
o Remoção de núcleo intrarradicular 
o Retratamento endodôntico birradicular 
o Retratamento endodôntico multirradicular 
o Retratamento endodôntico unirradicular 
o Tratamento de perfuração endodôntica 
o Tratamento endodôndico de dente com rizogênese incompleta 
o Tratamento endodôntico birradicular 
o Tratamento endodôntico multirradicular 
o Tratamento endodôntico unirradicular 

 
8.2.6 Cirurgia 
o Alveoloplastia 
o Amputação radicular com obturação retrógrada 
o Amputação radicular sem obturação retrógrada   
o Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada 
o Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada 
o Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada 
o Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada 
o Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada 
o Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógrada 
o Aprofundamento/aumento de vestíbulo 
o Biópsia de boca 
o Biópsia de glândula salivar 
o Biópsia de lábio 
o Biópsia de língua 
o Biópsia de mandíbula 
o Biópsia de maxila 
o Bridectomia 
o Bridotomia 
o Cirurgia para exostose maxilar 
o Cirurgia para torus mandibular – bilateral 
o Cirurgia para torus mandibular – unilateral 
o Cirurgia para torus palatino 
o Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco-
maxilo-facial 
o Cunha proximal 
o Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética 
o Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose 
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o Diagnóstico e tratamento de halitose 
o Diagnóstico e tratamento de xerostomia 
o Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial 
o Exérese ou excisão de cálculo salivar 
o Exérese ou excisão de cistos odontológicos 
o Exérese ou excisão de mucocele 
o Exérese ou excisão de rânula 
o Exodontia a retalho 
o Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética 
o Exodontia de raiz residual 
o Exodontia simples de permanente 
o Frenulectomia labial 
o Frenulectomia lingual 
o Frenulotomia labial 
o Frenulotomia lingual 
o Odonto-secção 
o Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial 
o Reconstrução de sulco gengivo-labial 
o Redução cruenta de fratura alvéolo dentária 
o Redução incruenta de fratura alvéolo dentária 
o Remoção de dentes inclusos / impactados 
o Remoção de dentes semi-inclusos / impactados 
o Remoção de odontoma 
o Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal 
o Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal 
o Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região buco-maxilo-facial 
o Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles na região buco-
maxilo-facial 
o Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos ósseos/cartilaginosos 
na região buco-maxilo-facial 
o Tratamento cirúrgico de tumores benignos de tecidos 
ósseos/cartilaginosos na região buco-maxilo-facial 
o Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região 
buco-maxilo-facial 
o Tratamento Cirúrgico para tumores odontogênicos benignos – sem 
reconstrução 
o Ulectomia 
o Ulotomia 

 
8.2.7 Odontopediatria 
o Aplicação de cariostático 
o Aplicação de selante - técnica invasiva 
o Aplicação de selante de fóssulas e fissuras 
o Aplicação tópica de verniz fluoretado 
o Condicionamento em Odontologia 
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o Condicionamento em odontologia para pacientes com necessidades 
especiais 
o Controle de cárie incipiente 
o Coroa de acetato em dente decíduo 
o Coroa de acetato em dente permanente 
o Coroa de aço em dente decíduo 
o Coroa de aço em dente permanente 
o Coroa de policarbonato em dente decíduo 
o Coroa de policarbonato em dente permanente 
o Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou mecânica 
o Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica em 
pacientes com necessidades especias em odontologia 
o Exodontia simples de decíduo 
o Pulpotomia em Dente Decíduo 
o Remineralização dentária 
o Restauração atraumática em dente decíduo 
o Restauração atraumática em dente permanente 
o Tratamento endodôntico em dente decíduo 

 
8.2.8 Periodontia 
o Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em 
odontologia 
o Aumento de coroa clínica 
o Cirurgia odontológica a retalho 
o Cirurgia periodontal a retalho 
o Dessensibilização dentária 
o Gengivectomia 
o Gengivoplastia 
o Imobilização dentária em dentes decíduos 
o Imobilização dentária em dentes permanentes 
o Raspagem sub-gengival/alisamento radicular 
o Raspagem supra-gengival 
o Remoção dos fatores de retenção do Biofilme Dental (Placa 
Bacteriana) 
o Tratamento de abscesso periodontal agudo 
o Tratamento de gengivite necrosante aguda – GUNA 

 
8.2.9 Prótese 
o Coroa provisória com pino 
o Coroa provisória sem pino 
o Coroa total em cerômero 
o Coroa total metálica 
o Núcleo de preenchimento 
o Núcleo metálico fundido 
o Pino pré fabricado 
o Provisório para Restauração metálica fundida 
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o Restauração metálica fundida 
 

8.2.10 Radiologia 
o Levantamento Radiográfico (Exame Radiodôntico) 
o Radiografia interproximal - bite-wing 
o Radiografia oclusal   
o Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia)   
o Radiografia periapical 

 
8.3 PLANO SUPERIOR: Além da cobertura integral do PLANO BÁSICO, deverá 

oferecer cobertura no mínimo para os seguintes procedimentos: 
o Aparelhos Ortodônticos Fixos e Móveis 
o Restauração em resina (indireta) – Inlay 
o Restauração em resina (indireta) – Onlay 
o Coroa total metalo plástica – resina acrílica 
o Órtese miorrelaxante (placa oclusal estabilizadora) 
o Prótese parcial fixa em metalo plástica 
o Prótese parcial fixa provisória 
o Prótese parcial removível com grampos bilateral 
o Prótese parcial removível provisória em acrílico com ou sem grampos 
o Prótese total 

 
8.4 O credenciado deverá oferecer ainda um PLANO EXECUTIVO, com 

cobertura adicional aos procedimentos já oferecidos nos planos BÁSICO e 
SUPERIOR. 

 
8.5 O rol de procedimentos, preços e demais detalhamentos e condições do 

PLANO SUPERIOR e PLANO EXECUTIVO deverão ser previamente 
aprovados pela credenciante. 
 

8.6 Todos os procedimentos novos incluídos no Rol de Procedimentos 
Odontológicos da ANS serão gratuitamente acrescidos pelo credenciado. 

 
8.7 Os consultórios ou clínicas prestadores dos serviços deverão possuir os 

equipamentos indispensáveis e obrigatórios para o desenvolvimento dos 
serviços aqui previstos. 

 
8.8 Demais regras e critérios não estabelecidos neste PROJETO BÁSICO e no 

Edital deverão seguir as normativas da ANS de proteção aos usuários ou, 
ainda, da Comissão de Credenciamento do IAMSPE. 

 
9. DOS MUNICÍPIOS E DAS QUANTIDADES DE BENEFICIÁRIOS 
 
9.1 O credenciado deverá manter permanentemente REDE CREDENCIADA 

para atendimento dos serviços de assistência odontológica, em 
estabelecimentos próprios, filiados ou credenciados, no âmbito do Estado de 
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São Paulo, de forma a atender o rol dos PLANOS descritos no item 8, 
devendo abranger no mínimo 90% dos municípios listados no item 9.4. 
 
9.1.1 O credenciado deverá estar apto a prestar os serviços de assistência 
odontológica com cobertura para todo o atendimento mínimo previsto no item 
8.1, atingindo no mínimo 90% dos 180 municípios conforme item 9.4. 
 
9.1.2 O atendimento de urgência e emergência será prestado pelo período 
de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, disponível no 
mínimo nos municípios do item 9.5. 
 

9.2 O credenciado deverá efetuar credenciamento adicional de estabelecimentos 
frente à solicitação fundamentada do credenciante, no prazo máximo de até 
15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento do pedido, sendo que, na 
impossibilidade de atender ao credenciamento adicional solicitado, deverá 
oferecer credenciamento de estabelecimentos alternativos a fim de suprir as 
necessidades do credenciante, apresentando relação contendo: nome dos 
dentistas, consultórios e clínicas odontológicas, nome fantasia, razão social, 
CNPJ e endereço. 

 
9.3 Os profissionais e estabelecimentos relacionados na REDE CREDENCIADA 

deverão ser mantidos durante toda a vigência do Termo de Credenciamento 
e, em havendo necessidade de desvinculação, a substituição deverá ser 
efetuada por profissional/estabelecimento de qualificação equivalente e 
mediante comunicação aos usuários com 10 (dez) dias corridos de 
antecedência. 

 
9.4 Os municípios que deverão abranger os serviços constantes deste PROJETO 

BÁSICO são: 
 
ORDEM Município VIDAS 

1 São Paulo 376.800 
2 Guarulhos 37.008 
3 Campinas 30.697 
4 Sorocaba 24.826 
5 São Bernardo do Campo 19.437 
6 Osasco 18.057 
7 Bauru 17.877 
8 Santo André 17.750 
9 Ribeirão Preto 17.241 

10 Mogi das Cruzes 17.050 
11 São José do Rio Preto 15.434 
12 São José dos Campos 14.233 
13 Presidente Prudente 14.154 
14 Taubaté 12.729 
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15 Franca 11.989 
16 Santos 11.261 
17 Itapetininga 11.165 
18 Marília 11.011 
19 Botucatu 10.381 
20 Carapicuíba 9.929 
21 Mauá 9.903 
22 Piracicaba 9.494 
23 Suzano 9.392 
24 Franco da Rocha 9.292 
25 Araçatuba 9.212 
26 Assis 8.785 
27 Araraquara 8.670 
28 Diadema 8.479 
29 Itaquaquecetuba 7.787 
30 Avaré 7.162 
31 Taboão da Serra 7.147 
32 Praia Grande 6.363 
33 São Vicente 6.352 
34 Jundiaí 6.180 
35 Presidente Venceslau 5.886 
36 Poá 5.847 
37 Jacareí 5.558 
38 Limeira 5.541 
39 Lins 5.467 
40 Embu das Artes 5.381 
41 Cotia 5.097 
42 Rio Claro 5.084 
43 Ferraz de Vasconcelos 5.053 
44 Pindamonhangaba 4.783 
45 Guarujá 4.688 
46 Ribeirão Pires 4.661 
47 Sumaré 4.658 
48 Mirandópolis 4.528 
49 Itapecerica da Serra 4.487 
50 Barretos 4.482 
51 Itapevi 4.416 
52 Votuporanga 4.403 
53 Guaratinguetá 4.324 
54 Barueri 4.224 
55 Andradina 4.136 
56 São Carlos 4.126 
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57 Americana 4.103 
58 São Caetano do Sul 3.980 
59 Bragança Paulista 3.964 
60 Caieiras 3.886 
61 Casa Branca 3.885 
62 Fernandópolis 3.855 
63 Tupã 3.850 
64 Ourinhos 3.831 
65 Francisco Morato 3.707 
66 Dracena 3.691 
67 Jaú 3.680 
68 Pirajuí 3.673 
69 Jales 3.657 
70 Itu 3.641 
71 Itapeva 3.396 
72 Penápolis 3.392 
73 Catanduva 3.299 
74 Registro 3.226 
75 Hortolândia 3.065 
76 Tatuí 3.023 
77 Adamantina 2.974 
78 São João da Boa Vista 2.894 
79 Itanhaém 2.851 
80 Mairiporã 2.817 
81 Embu-Guaçu 2.768 
82 Birigui 2.767 
83 Votorantim 2.672 
84 Santa Bárbara d'Oeste 2.524 
85 Caraguatatuba 2.461 
86 Jaboticabal 2.450 
87 Indaiatuba 2.408 
88 Cruzeiro 2.396 
89 Lorena 2.360 
90 Promissão 2.300 
91 Mogi Guaçu 2.278 
92 Jandira 2.277 
93 Arujá 2.212 
94 Atibaia 2.212 
95 Santo Anastácio 2.170 
96 Bebedouro 2.158 
97 Osvaldo Cruz 2.115 
98 Moji Mirim 2.113 
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99 Peruíbe 2.112 
100 Garça 2.097 
101 São Joaquim da Barra 2.066 
102 Presidente Epitácio 2.050 
103 Santa Rita d'Oeste 2.035 
104 Tremembé 2.031 
105 Piraju 2.030 
106 Batatais 2.009 
107 Salto 1.982 
108 Paraguaçu Paulista 1.970 
109 Santa Cruz do Rio Pardo 1.944 
110 São Roque 1.924 
111 Pirassununga 1.919 
112 Mirassol 1.890 
113 Ubatuba 1.841 
114 Olímpia 1.819 
115 Itararé 1.806 
116 Santa Isabel 1.802 
117 Ibiúna 1.792 
118 Araras 1.748 
119 Mongaguá 1.746 
120 Mococa 1.730 
121 Taquaritinga 1.720 
122 Martinópolis 1.689 
123 Iguape 1.677 
124 Amparo 1.672 
125 Matão 1.660 
126 Capão Bonito 1.597 
127 Sertãozinho 1.564 
128 Itápolis 1.507 
129 Guararapes 1.477 
130 Tupi Paulista 1.465 
131 Apiaí 1.464 
132 Ituverava 1.455 
133 Lucélia 1.451 
134 Caçapava 1.440 
135 Itapira 1.439 
136 Itirapina 1.412 
137 São Manuel 1.411 
138 Pacaembu 1.407 
139 Ilha Solteira 1.386 
140 Santa Fé do Sul 1.384 
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141 Cândido Mota 1.382 
142 Piedade 1.376 
143 Cachoeira Paulista 1.374 
144 Junqueirópolis 1.361 
145 José Bonifácio 1.353 
146 Lençóis Paulista 1.345 
147 Presidente Bernardes 1.344 
148 Ibitinga 1.329 
149 São José do Rio Pardo 1.314 
150 Teodoro Sampaio 1.306 
151 Pereira Barreto 1.287 
152 Campo Limpo Paulista 1.286 
153 Pederneiras 1.272 
154 Pirapozinho 1.268 
155 Socorro 1.266 
156 Aparecida 1.217 
157 Rancharia 1.212 
158 Juquitiba 1.205 
159 Vargem Grande Paulista 1.192 
160 Santana de Parnaíba 1.191 
161 Tietê 1.177 
162 Novo Horizonte 1.160 
163 Agudos 1.153 
164 Cubatão 1.150 
165 Vargem Grande do Sul 1.145 
166 Itaberá 1.145 
167 Pariquera-Açu 1.143 
168 Cerqueira César 1.143 
169 Leme 1.138 
170 Nova Odessa 1.132 
171 Itatiba 1.129 
172 Porto Feliz 1.120 
173 Barra Bonita 1.118 
174 Valparaíso 1.115 
175 Monte Aprazível 1.114 
176 Capivari 1.102 
177 Cafelândia 1.087 
178 Regente Feijó 1.071 
179 Mirante do Paranapanema 1.033 
180 Valinhos 1.006 
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9.5 Os municípios sedes de Regiões Administrativas que deverão 
obrigatoriamente dispor dos serviços constantes do item 8.2.4 de urgência e 
emergência deste PROJETO BÁSICO são:  
Araçatuba 
Araraquara 
Barretos 
Bauru 
Campinas 
Franca 
Marília 
Presidente Prudente 
Registro 
Ribeirão Preto 
Santos 
São José do Rio Preto 
São José dos Campos 
São Paulo 
Sorocaba.  

 
 
10. DA MIGRAÇÃO 
 

10.1  Atualmente, o IAMSPE conta com uma carteira de mais de 106.000 
(cento e seis mil) planos vendidos. 
 

10.2 Caso as empresas que prestam serviço atualmente participem do 
credenciamento e sejam credenciadas, os usuários já inscritos passam 
automaticamente a fazer parte do novo contrato, desde que os preços sejam iguais 
ou inferiores, exceto os usuários que se manifestem no prazo de 90 (noventa) dias, 
contrários à migração do contrato. 

 
10.3 Caso as empresas que prestam serviço atualmente não participem do 

credenciamento, os usuários terão o prazo de 90 (noventa) dias para migrarem para 
outras Operadoras, que estarão obrigadas a aceitar as adesões, sem qualquer 
carência, podendo o mesmo dar continuidade ao tratamento, se for o caso.  
 

 
 
 
 

Rodrigo Silveira Specht 
Diretor I I Respondendo pelo Expediente da 

Diretoria do DECAM  
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ANEXO II   
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 

FICHA DE CREDENCIAMENTO - IAMSPE 
 
DADOS CADASTRAIS 
 
Razão Social: ________________________________________________________ 
 
Nome Fantasia: ______________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________ Nº: _______ Comp.: _______________ 
 
CEP: _________ Bairro: ______________ Município/Estado: __________________ 
 
E-mail:__________________ Fone: (___)____________  Fax: (___)_____________ 
 
Representante: _______________________________________________________ 
 
 
DOCUMENTOS E CERTIDÕES 
(    ) Ato Constitutivo/Contrato Social 
(    ) Certidão Simplificada da Junta Comercial (Certidão de Breve Relato) 
(    ) CNPJ: ______________________________ 
(    ) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal – CCM/ISSQN: __________________ 
       Lei nº: __________________________, de: _____________ 
(    ) Data de validade da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais: _____ 
(    ) Data de validade da Certidão Negativa de Débitos Estaduais:_____________________ 
(    ) Data de validade da Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Municipais: __________ 
(    ) Certidão Negativa de Débito perante a Justiça do Trabalho (CNDT)________________ 
(    ) Certidão de Regularidade junto ao FGTS-CRF: ________________________________ 
(    ) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial: __________________________ 
(    ) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis: _______________________________ 
(    ) Registro de inscrição no Conselho Regional de Odontologia 
(    ) Responsável Técnico: __________________________Reg. Conselho: _____________ 
(    ) Registro de Produto na ANS e Declaração ANS:_____________ 
(    ) Registro na ANS como Operadora Exclusivamente Odontológica: _________________ 
(    ) Atestados de desempenho de atividade: quantidade ____________________________ 
(    ) Comprovação de último Índice de Desempenho da Saúde Suplementar acima de 0,8 
(    ) Comprovação de Índice de Reclamação da ANS abaixo de 0,8 
(    ) Comprovação de mínimo de 325.000 usuários inscritos na ANS 
(    ) Regularidade do SIB 
(    ) Regularidade do SIP 
(    ) Listagem dos endereços das unidades de atendimento em meio impresso e digital 
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DECLARAÇÕES 
 

a) Declaro que há interesse em realizar o atendimento integral dos procedimentos 
constantes no Edital e Projeto Básico. 

b) Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. 
c) Declaro que a entidade não possui nenhum impedimento legal para contratar com a 

Administração Pública, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 
10.218/99. 

d) Declaro que a entidade está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
conforme Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998. 

e) Declaro que a entidade atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, 
nos termos do parágrafo único, art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

f) Declaro, sob as penas da lei, que a disposição do inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal de 1988 é respeitada.  

g) Estou ciente e de acordo com os Termos do Edital de Credenciamento nº 17/2018. 
 
 

 
Data: ____________ Assinatura __________________________________________ 
 
   Nome Legível _______________________________________ 
 
   Função ____________________________________________ 
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DECLARAÇÃO 
 

(obrigatória a todos os participantes) 
 
 

Afirmo que meu Formulário de Inscrição foi elaborado de 

maneira independente e que conduzo meus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei 

Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

 
 
 

 
São Paulo, ____ de ________________ de 2018. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 
 

(apenas para microempresa e empresa de pequeno porte) 
 
 

Declaro o enquadramento da empresa 

__________________________________________________________ 

nos critérios previstos no artigo 3º da lei Complementar Federal nº 

123/2006, bem como a não inclusão nas vedações previstas no mesmo 

diploma legal. 

 
 

 
São Paulo, ____ de ________________ de 2018. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 
 

(apenas para cooperativas) 
 
 

Declaro que a entidade é uma Cooperativa, que preenche as 

condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007,  

que o estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere 

Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da 

Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

 
São Paulo, ____ de ________________ de 2018. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO III   
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(MODELO) 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DECAM/IAMSPE Nº __/2018 
 

PARTES 
 
CREDENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE), autarquia estadual criada pela Lei Estadual nº 
9323/66, regida pelo Decreto-Lei nº 257/70, inscrita no CNPJ sob nº 
60.747.318/0001-62, com sede à Avenida Ibirapuera nº 981, Vila Clementino – São 
Paulo, CEP 04029-000, representado por seu Superintendente Dr. Márcio Cidade 
Gomes, portador de cédula de identidade RG nº 6.770.535 SSP/SP, no uso de sua 
competência conferida pelo artigo 25, do Decreto Estadual nº 52.474, de 25 de junho 
de 1970, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE. 
 
O(A) CREDENCIADO(A): ___________________________________, inscrito no 
CNPJ sob nº _____________________________, credenciado através do Edital de 
Credenciamento publicado no DOE de __/__/____, com sede à Rua/Av. 
_________________________________ nº ____, Bairro _________________, 
Município de ____________________, Estado de São Paulo, CEP: 
_________________, neste ato representado por seu(s) diretor(es) / sócio(s) 
___________________________, portador do RG _____________________ e do 
CPF _______________________, doravante designado simplesmente 
CREDENCIADO(A), tem entre si justo e acordado o presente ajuste de prestação de 
serviços assistência à saúde odontológica, clínica, cirúrgica e especializada - 
Operadoras Exclusivamente Odontológica, na modalidade de Plano Coletivo 
Empresarial, aos usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual – IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, 
na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, que reciprocamente outorgam e aceitam, a 
saber: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços de 
assistência à saúde odontológica, clínica, cirúrgica e especializada - Operadoras 
Exclusivamente Odontológica, na modalidade de Plano Coletivo Empresarial, aos 
usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, 
conforme detalhamento e especificações constantes do  Projeto Básico e demais 
documentos que compõem o Edital de Credenciamento nº ____/2018 e constantes 
do processo administrativo em epígrafe. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, DAS PRORROGAÇÕES E DO INÍCIO 
DOS SERVIÇOS  

 
O credenciamento terá vigência de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, do presente termo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O prazo de vigência poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, desde que apresentada todas a documentação 
exigida pelo Edital e justificado o preço. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O(A) CREDENCIADO(A) poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo 
anterior, desde que faça mediante documento escrito, recepcionado pelo 
CREDENCIANTE em até 90 (noventa) dias antes do vencimento da contratação ou 
de cada uma das prorrogações do prazo de vigência. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos 
termos de aditamento ao presente termo, respeitadas as condições prescritas na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da 
CREDENCIANTE não gerará à CREDENCIADA direito a qualquer espécie de 
indenização. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
A execução dos serviços terá início a contar em até 30 (trinta) dias da assinatura do 
termo de credenciamento. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES DO CREDENCIADO 
 
À CREDENCIADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, que constitui 
anexo I do edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em 
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 
 

• Zelar pela fiel execução deste credenciamento, utilizando-se de todos os 
recursos materiais e humanos necessários; 

• Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, 
em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
técnica alocada, e pelos contatos com o CREDENCIANTE; 
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• Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e 
federais que interfiram na execução dos serviços; 

• Manter, durante toda a execução do credenciamento, em compatibilidade com 
as condições de habilitação e de qualificação técnica exigidas no edital de  
credenciamento, sendo que o IAMSPE poderá a qualquer tempo solicitar 
documentos que venham a comprovar tais condições. 

• Dar ciência imediata e por escrito ao CREDENCIANTE de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

• Prestar ao CREDENCIANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e 
atender prontamente as reclamações sobre seus serviços; 

• Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 
ao CREDENCIANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 
CREDENCIANTE em seu acompanhamento; 

• Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 
da Lei Federal nº 8.666/93; 

• Obedecer às normas e rotinas do CREDENCIANTE, em especial às que 
disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das 
informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços; 

• Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do 
CREDENCIANTE, respeitando suas normas de conduta; 

• Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer de que 
venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada 
utilização; 

• Submeter à CREDENCIANTE relatório mensal sobre a prestação dos 
serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas 
verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; 

• Responder às reclamações da Ouvidoria em um prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis.  

• Garantir que os profissionais prestadores dos serviços mantenham vigente e 
em ordem a habilitação técnica devida junto ao Conselho Regional de 
Odontologia e Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

• Realizar divulgação e comercialização dos PLANOS orientando os usuários a 
respeito do atendimento e das normas. 

• Realizar levantamento epidemiológico, por região do Estado de São Paulo, 
nos termos solicitados pelo CREDENCIANTE. 

• Manter o CREDENCIANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação. 

• É de exclusiva responsabilidade e integral DO(A) CREDENCIADO(A) a 
utilização de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, 
incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes 
de vínculo empregatício e comerciais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O(A) CREDENCIADO(A) não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que 
seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie 
relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser 
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, 
caso permita a subcontratação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 
60.106/2014, O(A) CREDENCIADO(A) se compromete a conduzir os seus negócios 
de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes: 
 
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 
 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 
 
IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório público; 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 
administração pública, se autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais ou 

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública. 
 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo 
desta Cláusula Terceira poderá submeter O(A) CREDENCIADO(A) à rescisão 
unilateral do credenciamento, a critério do CREDENCIANTE, sem prejuízo da 
aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da instauração 
do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 
12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO IAMSPE 
 
São responsabilidades do IAMSPE: 

 
I - Subsidiar, por intermédio do Departamento de Convênios e Assistência 
Médica - DECAM, as ações exigidas dos credenciados, fornecendo diretrizes, 
bases legais, modelos, formulários e todos os instrumentos necessários ao 
desenvolvimento das ações; 

 
II - Realizar reuniões de orientação visando o incremento na qualidade das 
ações e à resolução de pendências e/ou eventuais conflitos na relação dos 
credenciados; 
 
III - Manter equipe de Coordenação Técnica disponível para atender aos 
credenciados no esclarecimento de dúvidas e fornecimento de orientação, nos 
casos que assim o requeiram. 
 
IV - Realizar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidas neste 
Termo de Credenciamento. 
 
V  -  Exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo 
acompanhamento da execução do ajuste e, ainda, pelos contatos com o(a) 
CREDENCIADO(A). 
 
VI  - Permitir ao CREDENCIADO a divulgação dos PLANOS junto aos usuários 
e por meio do site do IAMSPE e demais meios de comunicação, mediante 
prévia consulta e autorização. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE 
 

O CREDENCIANTE efetuará o desconto no comprovante de rendimentos do  
contribuinte de acordo com os planos oferecidos: 
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• PLANO BÁSICO: com valor mensal de R$ 11,70 por pessoa optante 
oferecendo atendimento e rol previstos no PROJETO BÁSICO integrante 
deste Edital. 

 
• PLANO SUPERIOR: com valor mensal de R$ ______, oferecendo serviços 

adicionais ao rol do PLANO BÁSICO de acordo com a proposta 
encaminhada. 

 
• PLANO EXECUTIVO: com valor mensal de R$ _______, oferecendo serviços 

adicionais ao rol do PLANO SUPERIOR de acordo com a proposta 
encaminhada. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O CREDENCIANTE se responsabiliza pelo repasse dos pagamentos dos usuários à 
CREDENCIADA enquanto viger o Termo de Credenciamento e mantido o vínculo 
dos usuários que aderirem ao plano com o Governo do Estado de São Paulo na 
qualidade de contribuinte. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Dos valores repassados pelo CREDENCIANTE ao CREDENCIADO, será retido o 
percentual de 1% (um por cento) do valor mensal total faturado, à título de custeio 
nos termos do art. 22 do Decreto nº 60.435/2014. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os preços dos planos serão reajustados anualmente, a contar a contar da data da 
assinatura do Termo de Credenciamento, mediante a aplicação do índice de Preços 
ao Consumidor IPC-FIPE. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS E DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
CONTRATADOS 

 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante a apresentação dos 
originais da nota fiscal/fatura ao IAMSPE, em conformidade com as medições. 
 
As medições deverão ser previamente encaminhadas ao Gestor do Contrato 
(IAMSPE), que após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, 
atestará a medição mensal, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento do relatório, comunicando à CREDENCIADA o valor aprovado e 
autorizando a emissão da correspondente nota fiscal/fatura. . 
 
As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
 

I - Corresponderá à multiplicação do valor unitário de cada PLANO  
pelo número de adesões efetivamente realizadas. 
 



Processo nº 4701/18 

  
 

44 

 

II - Adesões efetivamente realizadas são aquelas realizadas pelos 
usuários do IAMSPE do dia 1º ao 10º dia de cada mês, tendo como 
data de início da contratação, cobrança e fruição dos benefícios do 
Plano Odontológico, o 1º dia do mês subseqüente. 
 
III - As adesões realizadas a partir do 11º dia do mês terão como data 
de início da contratação e, consequentemente, da cobrança e fruição 
dos benefícios do Plano Odontológico, o 1º dia do segundo mês 
subseqüente.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os pagamentos relativos ao valor previsto no parágrafo anterior serão efetuado 
mediante crédito em conta corrente do Banco do Brasil S/A, em nome da pessoa 
jurídica, devendo ser informados os dados da mesma no momento da assinatura do 
Termo de Credenciamento, de acordo com as seguintes condições: 
 
I – em 30 (trinta) dias, contados da data da entrega na nota fiscal/fatura, ou de sua 
reapresentação em caso de incorreções, na forma e local previstos nesta Cláusula. 
 
II – A discriminação dos valores dos serviços deverá ser reproduzida na nota 
fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido 
na forma da legislação vigente aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 
0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso 
verificado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 
nome DO(A) CREDENCIADO(A) no “Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser 
consultado por ocasião da realização do pagamento. O cumprimento desta condição 
poderá se dar pela comprovação, pela CREDENCIADA, de que os registros estão 
suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
A CREDENCIANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de 
tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal 
apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
O recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), deverá 
ser feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar 
Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações: 
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I – Quando da celebração do contrato, a CREDENCIADA deverá indicar a legislação 
municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, 
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, 
pelo tomador de serviços; 
 
II – Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN 
pelo tomador de serviços: 
 
a-) O CREDENCIANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a 
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de 
cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da 
CREDENCIADA no prazo previsto na legislação municipal. 
 
b-) Para tanto, a CREDENCIADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 
“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 
cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução. 
 
III – Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador de 
serviços: 
 
a-) A CREDENCIADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente 
com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de 
isenção; 
 
b-) Mensalmente a CREDENCIADA deverá apresentar comprovante de recolhimento 
do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço 
executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou 
documento de cobrança equivalente; 
 
c-) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de 
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, 
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 
imediatamente anterior, devendo a CREDENCIADA apresentar a documentação 
devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 
 
d-) A não apresentação desses comprovantes assegura ao CREDENCIANTE o 
direito a sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O CREDENCIANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o 
efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a 
supervisão das atividades desenvolvidas pelo(a) CREDENCIADO(A),efetuando 
avaliação periódica. 



Processo nº 4701/18 

  
 

46 

 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO DESCREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento terá caráter precário, por isso, a qualquer momento o credenciado 
ou a Administração poderão denunciar o ajuste caso seja constatada qualquer 
irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste edital e na 
legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A rescisão do credenciamento obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da 
Lei nº 8666/93, garantindo a credenciada o direito da ampla defesa e do 
contraditório. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A rescisão unilateral do Termo de Credenciamento, por iniciativa do 
CREDENCIANTE, ocorrerá mediante procedimento administrativo que assegure à 
credenciada o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Unilateralmente, por iniciativa da credenciada, a qual poderá ocorrer a qualquer 
tempo, desde que manifestada mediante solicitação formal à autoridade competente, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
De comum acordo entre as partes: O Contrato de Credenciamento poderá ser 
rescindido de comum acordo entre as partes desde que haja conveniência para a 
Administração, sem indenização de qualquer natureza, mediante notificação prévia 
contra prova de recebimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
Se O(A) CREDENCIADO(A) inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeito(a) às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, artigos 80 e 81, da Lei Estadual nº 6.544/89, de acordo com o estipulado 
na Resolução SGP nº 13, de 05/10/07 (ANEXO V), no que couber. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A sanção de que trata o “caput” desta cláusula poderá ser aplicada juntamente com 
as multas previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo do Edital indicado no 
preâmbulo deste instrumento, garantindo o exercício da prévia e ampla defesa, e 
deverá ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro 
de Sanções Administrativas  -  e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e 
também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no 
endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO  
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
O CREDENCIANTE reserva-se o direito de descontar nas faturas os valores 
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento 
de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO  
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da Administração Pública, ou que de forma venham a constituir 
fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será 
objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos 
da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo 
da aplicação das sansões administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 
Federal nº 8.666/1993.” 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
 
Não será exigida a prestação de garantia para o ajuste resultante deste 
credenciamento, nos termos do que faculta o artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas modificações 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
A CREDENCIADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente, o objeto deste ajuste. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Fica ajustado, ainda, que: 
 

I - Consideram-se partes integrantes do presente termo, como se nele 
estivessem transcritos: 
 
a) A Resolução SGP nº 13 de 05/10/07; 
b) O Formulário de Inscrição (Anexo II do Edital) apresentado pelo(a) 
CREDENCIADO(A); 
c) O Edital de Credenciamento. 
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II - Aplicam-se às omissões deste ajuste as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93, de 13 de junho de 1993, Lei Estadual n.º 6.544, de 22 de novembro 
de 1989, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
III - Fica eleito o foro da Comarca sede do Município de São Paulo para dirimir 
as dúvidas oriundas deste termo, quando não solvidas administrativamente. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Por meio da assinatura do termo de credenciamento o interessado autoriza o 
IAMSPE a divulgar seu nome, serviços disponíveis e endereço de atendimento, por 
meio de publicação impressa ou através de meio eletrônico disponibilizado pelo 
Portal IAMSPE, enquanto perdurar a vigência do credenciamento. 
 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo em 03(três) vias de 
igual teor, com o destino a saber: (1ª via) a ser juntada no processo de 
credenciamento; (2ª via) a ser juntada em processo de pagamento; (3ª via) a ser 
entregue AO(À) CREDENCIADO(A). 

São Paulo, ___ de ________________ de 2018 

 
PELO IAMSPE: 
 
 
MÁRCIO CIDADE GOMES 
SUPERINTENDENTE 
 
 
PELO CREDENCIADO(A): 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
NOME NOME 
RG RG 
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ANEXO IV 
RESOLUÇÃO SGP Nº 13, DE 05/10/2007 

 

RESOLUÇÃO SGP Nº 13, DE 05 DE OUTUBRO DE 2007 

Estabelece normas para a aplicação das multas previstas nas 

Leis federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e na Lei estadual nº 

6.544/89, no âmbito da Secretaria de Gestão Pública.  

 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 31.138, de 

09/01/1990, com a redação dada pelo artigo 2º do Decreto nº 33.701, de 22/08/1991, 

 
RESOLVE: 

 
Artigo 1º - A aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e no inciso II do artigo 81 da Lei nº 

6.544, de 22/11/1989; nos artigos 81, 86 e no inciso II do artigo 87 da Lei federal nº 8.666, de 

21/06/1993; e no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, no âmbito da Secretaria de 

Gestão Pública, obedecerá ao disposto nesta Resolução. 

 
Artigo 2o - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

I - multa de 30% sobre o valor do respectivo contrato, ou 

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação para o 

mesmo fim. 

 
Artigo 3o - A inexecução total ou parcial do ajuste, sem prejuízo do disposto no artigo 86 da Lei 

8.666/93, sujeitará o contratado à multa: 

I - de 30% sobre o valor total da obrigação não cumprida; ou 

II - correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

 
Artigo 4o - O atraso injustificado na execução do serviço, obra ou fornecimento, sem prejuízo do 

disposto no §1o do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada 

por dia de atraso e sobre a obrigação não cumprida, na seguinte proporção: 

I - atraso de até 30 dias, multa de 1%; e 

II - atraso superior a 30 dias, multa de 2%, no que exceder ao prazo previsto no inciso I deste 

artigo. 
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Artigo 5º - O atraso superior a 60 (sessenta) dias ensejará a aplicação cumulativa das multas 

estabelecidas nos artigos 3º e 4º desta Resolução, sem prejuízo das demais sanções 

administrativas cabíveis. 

 
Artigo 6o - O valor das multas terá como base de cálculo o valor da contratação, reajustado, e 

atualizado monetariamente pelo índice da UFESP - Unidade Fiscal do Estado São Paulo, desde a 

data do descumprimento da obrigação até a data do efetivo recolhimento, e será descontado da 

garantia prestada e/ou dos pagamentos pendentes.  

§1º - Não havendo garantia ou pagamento pendente, o valor da multa deverá ser recolhido pelo 

contratado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da sanção aplicada. 

§2º - Decorrido o prazo estabelecido no §1º sem adimplemento da multa, será oficiada a 

Procuradoria Judicial, da Procuradoria Geral do Estado, para a propositura da medida judicial 

cabível.  

 
Artigo 7o - A não substituição, pelo contratado, de material não aceito pela contratante, no prazo 

estabelecido no instrumento contratual, ensejará a aplicação de multa em conformidade com o 

artigo 3o desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao término do prazo. 

 
Artigo 8o - O pedido de prorrogação do prazo de conclusão do objeto ou de qualquer etapa do 

serviço, obra ou fornecimento, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados. 

 
Artigo 9º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras, tampouco 

impedem a aplicação de outras sanções administrativas estabelecidas em lei.  

 
Artigo 10º - O infrator será notificado da imputação e do percentual máximo da multa cabível, para 

que se defenda no prazo de 5 (cinco) dias úteis, decorridos os quais a autoridade decidirá pela 

sua aplicação ou não e, se for o caso, o valor da multa devida.   

Parágrafo único - Observadas as disposições desta resolução, a autoridade só deixará de aplicar 

a multa se verificado que: 

I - não houve a infração ou que o notificado não foi o seu autor; 

II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior.   

 
Artigo 11º - As disposições desta resolução aplicam-se, também, às contratações realizadas com 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 
Artigo 12º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 


