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V – dos cursos gratuitos oferecidos por Instituições Públicas 
que tem como proposta capacitar os servidores públicos do 
Estado de SP.

Artigo 4º - As capacitações e eventos ocorrerão em horários 
e datas previamente estabelecidos. A divulgação será realizada 
com antecedência para que sejam considerados no planejamen-
to e escalas das unidades. Os treinamentos também poderão ser 
realizados in loco, quando necessário.

Artigo 5º - Serão realizadas convocação para cursos obri-
gatórios, previstos na legislação vigente. Será obrigatória a 
presença dos servidores nos treinamentos, atividades ou eventos 
que ocorrerem mediante convocação da GRH, CEDEP, Gerência 
de Enfermagem e Gestão de Risco e Qualidade. Nesses casos, o 
gestor deverá justificar, por e-mail ou memorando, a ausência 
do servidor que não comparecer ao treinamento no prazo de 30 
dias a contar da data de realização do evento.

Artigo 6º – É de responsabilidade da Gerência de Recursos 
Humanos, do CEDEP, da Gerência de Enfermagem e da Gestão 
de Risco e Qualidade:

I – planejar e organizar os treinamentos que também 
poderão ocorrer por meio de parceria entre as áreas, visando um 
melhor aproveitamento dos recursos do Instituto.

II - propor melhorias ou adequação de metodologias aos 
instrutores e buscar conhecimento sobre tecnologia e inovação 
na área de Educação Profissional.

III - realizar parceria com outros Órgãos/Instituições, 
mediante autorização do superior hierárquico de cada área.

IV – divulgar cursos gratuitos oferecidos por Instituições 
Públicas parceiras nas dependências do Instituto. A indicação 
dos servidores deverá ocorrer de acordo com a função-atividade 
e suas atribuições.

V – monitorar e avaliar os resultados dos treinamentos com 
o encaminhamento de relatórios quantitativos.

Parágrafo único - A Gerência de Recursos Humanos - GRH 
e o Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa - CEDEP 
poderão contratar instrutores por meio do Pagamento Hora-
-Aula, nos termos do Decreto 59.081 de 12-04-2013, NP 
04/2013.

Artigo 7º – É de responsabilidade dos servidores:
I – participar dos cursos/palestras e demais eventos de 

capacitação conforme programado;
II - comprometer-se com seu aperfeiçoamento profissional 

por meio dos treinamentos oferecidos, buscando o desenvolvi-
mento de competências, habilidades e atitudes necessárias a 
melhoria das atividades realizadas.

Artigo 8º – É de responsabilidade dos gestores:
I - incentivar a participação dos servidores de sua Unidade;
II – autorizar a participação dos servidores nos treinamen-

tos, zelando pelo aperfeiçoamento e formação desses e pela 
manutenção pela rotina de trabalho da Unidade;

III - assegurar oportunidade de capacitação a todos os 
colaboradores que integram sua equipe;

IV - acompanhar o desenvolvimento dos seus subordinados 
após participação nas ações de desenvolvimento profissional 
e pessoal.

Artigo 9º – Sobre a mensuração dos resultados dos trei-
namentos:

As áreas de treinamento encaminharão, mensalmente, às 
suas respectivas Diretorias, os relatórios quantitativos sobre os 
treinamentos realizados (com datas, horários e carga horária), 
quantidade de concluintes e horas de treinamento. As Diretorias 
encaminharão os relatórios para a Gestão de Informações 
Gerenciais – Superintendência.

Artigo 10 - A Comunicação Corporativa divulgará, men-
salmente, informações sobre os eventos por meio da Intra-
net no endereço eletrônico: (http://intranet.iamspe.sp.gov.br) e 
providenciará a fixação de cartazes nos murais do Iamspe. As 
atividades também poderão ser divulgadas por meio de correio 
eletrônico (e-mail institucional) para os gestores e servidores 
do Instituto.

Artigo 12 - Os servidores interessados em participar dos 
eventos realizados no Iamspe deverão consultar a programação 
que será divulgada mensalmente pelas áreas e manifestar inte-
resse junto às respectivas chefias, que solicitarão as inscrições 
por e-mail à área que está realizando o evento.

Artigo 11 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 Portaria Iamspe - 2, de 23-1-2020
O Superintendente do Iamspe,
Considerando a necessidade de promover a atualização, 

a capacitação e o desenvolvimento das competências dos 
servidores, com vistas à constante melhoria do desempenho 
profissional e dos resultados do Instituto, por meio da Educação 
Profissional no âmbito do Iamspe, resolve:

Artigo 1º - Estabelecer e divulgar a programação de cursos, 
treinamentos, palestras e eventos promovidos pelas áreas 
abaixo identificadas, responsáveis pelo Programa de Educação 
Profissional 2020 no âmbito do Instituto, constantes nos ANE-
XOS I, II e III:

Gerência de Recursos Humanos
- Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos: res-

ponsável por realizar diagnóstico das áreas, aplicar e tratar os 
resultados do Levantamento de Necessidades de Treinamento – 
LNT, analisar a necessidade dos servidores por meio dos indica-
dores da Avaliação de Desempenho Individual – ADI e elaborar 
Projetos de acordo com as necessidades do Instituto.

- Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho – SEESMT: responsável por realizar os 
treinamentos voltados ao cuidado com a saúde dos servidores, 
de acordo com as Normas Regulamentadoras.

Cedep
- Equipe de Educação Permanente em Saúde: responsável 

pelo desenvolvimento dos trabalhadores da saúde, integrando 
teoria e prática, promovendo mudanças no conhecimento, 
reflexão e transformação no exercício profissional. Realizará 
suas atividades de forma compartilhada entre Departamentos, 
Gerências, Núcleos e Comissões Institucionais.

- Equipe de Desenvolvimento Profissional: responsável por 
desenvolver ações de capacitação nas áreas comportamental, 
gestão de pessoas e rotinas administrativas para todo o quadro 
de servidores.

Gerência de Enfermagem
- Equipe de Educação Continuada em Enfermagem: res-

ponsável por treinamentos e capacitação profissional de toda 
a equipe de enfermagem, com ênfase na prática assistencial.

§ 1º - Os treinamentos ligados direta ou indiretamente 
à prática assistencial de enfermagem devem ser discutidos e 
aprovados pela Educação Continuada – GEN e Gerência de 
Enfermagem.

Núcleo de Gestão de Risco e Qualidade: responsável pela 
disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação 
e integração dos processos de gestão de risco e eventos adver-
sos e a garantia das boas praticas e qualidade de funcionamento 
do serviço de saúde.

Artigo 2º - Sobre os treinamentos realizados em parceria: as 
áreas de capacitação participarão de encontros trimestrais para 
alinhar os temas que serão abordados e estabelecer as possíveis 
parcerias. Os treinamentos realizados em parceria devem ser dis-
cutidos e apresentados previamente entre as áreas envolvidas 
antes de serem ministrados

Artigo 3º - A Programação da Educação Profissional do 
Iamspe será elaborada a partir:

I – do Questionário Levantamento de Necessidades de 
Treinamento (LNT) realizado de acordo com as necessidades 
das equipes ou das áreas. Caberá aos servidores e às chefias 
o preenchimento do questionário, considerando a necessidade 
de melhoria no desempenho das unidades. As informações 
devem ser enviadas ao Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos.

II – da solicitação de diagnóstico de área, de acordo com as 
demandas do Instituto. Caberá aos gestores solicitar o diagnós-
tico ao Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos para 
que seja verificada a necessidade de treinamento ou possível 
intervenção.

III – das necessidades do Instituto a partir das mudanças 
internas ou tecnológicas que exijam capacitação prévia.

IV - das dificuldades apresentadas nos indicadores da Ava-
liação de Desempenho Individual – ADI.

CIDADE NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela 
Portaria 1658, para realização dos exames de avaliação psico-
lógica exigidos na legislação vigente, para condutores e candi-
datos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa 
ao ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 15/2020)

Portaria 16, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 16/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) LIVIA GARCIA DOMENICO - CRP: 06/77701, esta-
belecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO CIDADE 
NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela Portaria 
1599, para realização dos exames de avaliação psicológica 
exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos 
à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa ao 
ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 16/2020)

Portaria 17, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 17/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) MARILIA SAD CORREA NEVES - CRP: 06/62855, 
estabelecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO 
CIDADE NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela 
Portaria 902, para realização dos exames de avaliação psicológi-
ca exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos 
à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa ao 
ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 17/2020)

não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 10/2020)

Portaria 11, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 11/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) LUCIANA LOURENÇO DA SILVA - CRP: 06/58737, 
estabelecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO 
CIDADE NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela 
Portaria 1288, para realização dos exames de avaliação psico-
lógica exigidos na legislação vigente, para condutores e candi-
datos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa 
ao ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 11/2020)

Portaria 12, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 12/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) ANDREA HADDAD CALEIRO - CRP: 06/384546, 
estabelecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO 
CIDADE NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela 
Portaria 1659, para realização dos exames de avaliação psico-
lógica exigidos na legislação vigente, para condutores e candi-
datos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa 
ao ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 12/2020)

Portaria 13, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 13/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento 

do psicólogo (a) LIVIA GIMENES CARRION SAMPAIO - CRP: 
06/752266, estabelecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 
BAIRRO CIDADE NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente 
pela Portaria 733, para realização dos exames de avaliação 
psicológica exigidos na legislação vigente, para condutores 
e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação 
retroativa ao ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 13/2020)

Portaria 14, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 14/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) ROSANA MASO PREVIDE - CRP: 06/53696, estabe-
lecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO CIDADE 
NOVA Franca-SP, credenciado (a) anteriormente pela Portaria 
900, para realização dos exames de avaliação psicológica 
exigidos na legislação vigente, para condutores e candidatos 
à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação retroativa ao 
ano de 2019.

Artigo 2º. A autorização de funcionamento é conferida até 
o último dia do mês de março de 2021, pendente, ao final desse 
período, da renovação do pedido de funcionamento, nos termos 
do artigo 24 da Portaria DETRAN 70/2017.

Artigo 3º. O prazo acima está vinculado a vistorias peri-
ódicas, podendo a qualquer tempo ser revogado, em caso de 
não atendimento dos requisitos da Portaria DETRAN 70/2017 e 
demais legislações em vigor sobre a matéria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Port. 14/2020)

Portaria 15, de 22-01-2020
O Diretor Técnico II da 21ª Unidade de Atendimento do 

Departamento Estadual de Trânsito,
CONSIDERANDO o que determina a Resolução CONTRAN 

425/2012 e Portaria DETRAN 70/2017 e demais legislações em 
vigor, que dispõem sobre a renovação do credenciamento dos 
psicólogos que realizam exames de avaliação psicológica para 
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de 
Habilitação;

CONSIDERANDO o cumprimento das exigências técnicas, a 
teor dos documentos ofertados no Protocolo 15/2020:

RESOLVE
Artigo 1º. Conceder a renovação do credenciamento do 

psicólogo (a) MICHELLE FINARDI MACEDO - CRP: 06/61456, 
estabelecido (a) à RUA PRUDENTE DE MORAES 512 BAIRRO 

fernando.souza
Realce
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Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-
trato por mais 30 meses, com início em 23-12-2019 e término 
em 23-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGO-
LOGIA.

Município: Campinas.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 23-12-2019
4º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

139/2017
Processo Iamspe 7933/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: CLINICA SOLA MEDICINA LTDA-ME. CNPJ/CPF 

27.615.296/0001-01
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 21-12-2019 e término 
em 21-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência à 
saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em regi-
me ambulatorial na especialidade de CIRURGIA GERAL, CLINICA 
MEDICA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, UROLOGIA.

Município: Campinas.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 21-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

153/2017
Processo Iamspe 9599/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: HOSPITAL DAS CLINICAS DE FERNANDÓPOLIS 

S/S LTDA. CNPJ/CPF 47.834.106/0001-54
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 30-12-2019 e término 
em 30-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de ORTOPEDIA.

Município: Fernandópolis.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 30-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

063/2017
Processo Iamspe 4892/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: PONTUAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA. CNPJ/

CPF 19.651.831/0001-51
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 10-11-2019 e término 
em 10-05-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de OFTALMOLOGIA.

Município: Franca.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 10-11-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

130/2016
Processo Iamspe 12372/2016
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: SERGIO MAURICIO BARAO. CNPJ/CPF 

769.375.938-72
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 29-02-2019 e término 
em 29-08-2021.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas 
em regime ambulatorial na especialidade de CARDIOLOGIA, 
CLINICA MEDICA.

Município: Franca.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 29-02-2019
Justificativa de publicação extemporânea:
Justificamos a presente publicação somente nesta oportu-

nidade, pois ao manusear os autos do processo foi observado 
que não havia sido efetuada a referida publicação à época da 
assinatura do contrato por um lapso, tendo em vista as diversas 
outras providências que precisaram ser adotadas, razão pela 
qual publicamos nesta data, para dar a eficácia ao mesmo.

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 
145/2017

Processo Iamspe 9591/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: MAM – MORATO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. 

CNPJ/CPF 03.328.151/0001-61
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 21-12-2019 e término 
em 21-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de CLINICA MEDICA, 
ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA.

Município: Francisco Morato.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 21-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

132/2017
Processo Iamspe 7958/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe

 Extrato de Aditamentos
2º Termo de Aditamento ao Credenciamento 174/2017
Processo Iamspe 9569/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: ELOS – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME. CNPJ/

CPF 05.420.869/0001-09
Objeto Deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 28-12-2019 e término 
em 28-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência à 
saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em regi-
me ambulatorial na especialidade de CARDIOLOGIA, CLINICA 
MEDICA, DERMATOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, GERIATRIA.

Município: Araçatuba.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 28-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

199/2017
Processo Iamspe 7965/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: MRF CLINICA MEDICA, FISIOTERAPIA E 

ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ/CPF 18.069.647/0001-35
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 19-12-2019 e término 
em 19-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de OTORRINOLARINGO-
LOGIA.

Município: Avaré.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 19-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

138/2017
Processo Iamspe 7932/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: ORTOCLINICA PLUS – ORTOPEDIA E FRATU-

RAS LTDA. CNPJ/CPF 49.883.986/0001-84
Objeto deste Termo: Prorrogar o prazo de vigência do con-

trato por mais 30 meses, com início em 19-12-2019 e término 
em 19-06-2022.

Objeto Contratado: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade de ORTOPEDIA.

Município: Bauru.
Valor Total: Variável, em conformidade com a demanda dos 

atendimentos prestados.
Disposições finais: Permanecem em vigor as demais cláu-

sulas e condições contratuais não alteradas pelo presente 
instrumento.

Data de assinatura: 19-12-2019
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CREDENCIAMENTO 

032/2017
Processo Iamspe 2113/2017
Parecer CJ/Iamspe, dispensado nos termos da Resolução 

PGE-23 de 12-11-2015
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe
Credenciado: MEDESP – MEDICINA ESPECIALIZADA SS 

LTDA. CNPJ/CPF 51.886.257/0001-23

Objeto do Credenciamento: Prestação de serviços de Assis-
tência à Saúde para atendimento de consultas em consultórios 
ou em Clínicas, em regime ambulatorial, no município de Lençóis 
Paulista.

Objeto Deste Termo: Alteração de endereço do Prestador 
de Serviços.

Partes
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SER-

VIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe, autarquia estadual criada 
pela Lei Estadual 9323/66, regida pelo Decreto-Lei 257/70, 
inscrita no CNPJ sob 60.747.318/0001-62, com sede à Avenida 
Ibirapuera 981, Vila Clementino – São Paulo, CEP 04029-000, 
representado pelo Superintendente, doravante designado sim-
plesmente Iamspe.

O(a) credenciado(a): SERGIO JORDAN CLINICA MEDICA 
EIRELI - ME, inscrito no CPF/CNPJ sob 27.211.815/0001-76, 
CNES 9175369, credenciado através da Ata de Habilitação publi-
cada no D.O. de 03-08-2018, com sede à Rua São Paulo, 489, 
Vila Nossa Senhora Aparecida, Município de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, neste ato representado por Sergio Jordan, 
CPF 079.055.788-60 e RG 19.198.596-X, de conformidade com 
seus atos constitutivos, resolvem ADITAR o Credenciamento 
121/2018, conforme cláusulas a seguir elencadas:

Cláusula Primeira
Fica alterado o endereço da sede do CREDENCIADO no item 

“PARTES” do Termo de Credenciamento 121/2018, conforme 
segue:

“O(a) credenciado(a): SERGIO JORDAN CLINICA MEDICA 
EIRELI - ME, inscrito no CNPJ sob 27.211.815/0001-76, CNES 
9175369, credenciado através da Ata de Habilitação publicada 
no D.O. de 03-08-2018, com sede à Rua Geraldo Pereira de Bar-
ros, 460, Centro, CEP 18682-041, Município de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo”.

Cláusula Segunda
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do 

Termo de Credenciamento vigente.
Data da assinatura: 04-11-2019.
 Termo de Aditamento
3º Termo de Aditamento ao Credenciamento 155/2017
Processo Iamspe 9607/2017
Credenciado (a): INSTITUTO DE SAUDE FATOR HUMANO 

LTDA ME
Objeto do credenciamento: Prestação de serviços de Assis-

tência à Saúde para atendimento de consultas em consultórios 
ou em Clínicas, em regime ambulatorial, no município de 
Taubaté.

Objeto deste termo: Alteração de endereço do Prestador 
de Serviços.

PARTES
Credenciante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SER-

VIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Iamspe, autarquia estadual criada 
pela Lei Estadual 9323/66, regida pelo Decreto-Lei 257/70, 
inscrita no CNPJ sob 60.747.318/0001-62, com sede à Avenida 
Ibirapuera 981, Vila Clementino – São Paulo, CEP 04029-000, 
representado pelo Superintendente, doravante designado sim-
plesmente Iamspe.

O(a) credenciado(a): INSTITUTO DE SAUDE FATOR HUMANO 
LTDA ME, inscrito no CPF/CNPJ sob 26.176.977/0001-58, CNES 
9133054, credenciado através da Ata de Habilitação publicada 
no D.O. de 22-06-2017, com sede à Rua Doutor Souza Alves, 288, 
salas 03,04,05 - Centro, Município de Taubaté, Estado de São 
Paulo, neste ato representado por RENATA DE CASTRO SAMIA 
LOPES, RG 43.747.771-X e CPF 339.574.898-73, de conformida-
de com seus atos constitutivos, resolvem ADITAR o Credencia-
mento 155/2017, conforme cláusulas a seguir elencadas:

Cláusula Primeira
Fica alterado o endereço da sede do CREDENCIADO no item 

“PARTES” do Termo de Credenciamento 155/2017, conforme 
segue:

“O(a) credenciado(a): INSTITUTO DE SAUDE FATOR HUMA-
NO LTDA ME, inscrito no CPF/CNPJ sob 26.176.977/0001-58, 
CNES 9133054, credenciado através da Ata de Habilitação publi-
cada no D.O. de 22-06-2017, com sede à Rua Coronel Gomes 
Nogueira, 66, Setor a – Centro – CEP 12010-120, Município de 
Taubaté, Estado de São Paulo”.

Cláusula Segunda
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do 

Termo de Credenciamento vigente.
Data da assinatura: 14-01-2020.

 SUPERINTENDÊNCIA

 Despacho do Superintendente, de 20-1-2019
Processo: 10033/2016 – fls. 71.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 70, 

conforme extrato:
Natureza: Multa Atraso Entrega.
Contratada: DIPROMED COM E IMP LTDA - CNPJ: 

47.869.078/0004-53.
NE: 14977/2016.
NF: 143.269.
Multa: R$ 153,12.
Lei Federal: 8.666/93.
Resolução: SGP-13/07.
 Despacho do Superintendente, de 18-12-2019
Processo: 10642/2018 – fls. 58.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 51, 

conforme extrato:
Natureza: Multa Inexecução Total.
Contratada: FARMA VISION DIST DE MED LTDA - CNPJ: 

14.310.834/0001-08.
NE: 15698/2018.
Multa: R$ 1.884,15.
Lei Federal: 10.520/02.
Resolução: SGP-13/07.
 Despacho do Superintendente, de 18-12-2019
Processo: 11990/2018 – fls. 53.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 46, 

conforme extrato:
Natureza: Multa Inexecução Total.
Contratada: FARMA VISION DIST MED LTDA - CNPJ: 

14.310.834/0001-08.
NE: 18116/2018.
Multa: R$ 534,60.
Lei Federal: 10.520/02.
Resolução: SGP-13/90.
 Despacho do Superintendente, de 20-1-2020
Processo: 15013/2016 – fls. 27.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 26, 

conforme extrato:
Natureza: Multa Atraso Entrega.
Contratada: SOLUMED DIST MED PROD P/ SAÚDE LTDA - 

CNPJ: 11.896.538/0001-42.
NE: 22914/2016.
Multa: R$ 170,17.
Lei Federal: 10.520/02.
Resolução: SS-26/90.
 Despacho do Superintendente, de 17-12-2019
Processo: 5223/2017 – fls. 89.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 

88-Verso, conforme extrato:
Natureza: Multa - Atraso na Apresentação de Garantia 

Contratual.
Contratada: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 

01.645.409/0003-90.
CT: 021/2016.
Multa: R$ 38.880,00.
Lei Federal: 10.520/02.
Resolução: SGP-13/07.
 Despacho do Superintendente, de 18-12-2019
Processo: 7640/2018 – fls. 59.
Ratifico a Determinação desta Superintendência às fls. 52, 

conforme extrato:
Natureza: Multa Inexecução Total.
Contratada: FARMA VISION DIST MED LTDA - CNPJ: 

14.310.834/0001-08.
NE: 13880/2018.
Multa: R$ 1.545,60.
Lei Federal: 10.520/02.
Resolução: SGP-13/90.

 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ASSISTÊNCIA 
MÉDICO AMBULATORIAL

 GERÊNCIA DE REDE
 Termo de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Credenciamento 121/2018
Processo Iamspe 9782/2018
Credenciado (a): SERGIO JORDAN CLINICA MEDICA EIRE-

LI - ME
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