
Processo nº 10568/13

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº  01/2019

Edital  de  Credenciamento de Prestadores  de
Serviços  de  Apoio,  Diagnóstico  e  Terapia
(SADT)  localizados  na  Capital  do  Estado  de
São Paulo, interessados em participar da rede
de serviços médico-assistenciais  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  06/03/2019  a  22/03/2019
Horário: 9h às 17h - 2ª a 6ª feira.

Pedidos de esclarecimento:  Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos a
respeito do presente edital deverão ser obtidos através do endereço eletrônico (e-
mail) credenciamento@iamspe.sp.gov.br. 

Observação:  O  Sistema  informará  o  interessado  do  recebimento  da
mensagem, pelo IAMSPE.
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O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
IAMSPE,  autarquia estadual criada pela Lei Estadual nº 9323/66, 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 Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapia (SADT) na Capital do
Estado de São Paulo, interessados em participar da rede de serviços médico-
assistenciais do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual –
IAMSPE. 

Para o conhecimento da íntegra do edital,  os interessados poderão comparecer na
Avenida Ibirapuera, 981 – 5º ANDAR – das 9h às 17h ou através do sítio eletrônico
www.iamspe.sp.gov.br.

DEFINIÇÕES:

IAMSPE - Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual

HSPE - Hospital do Servidor Público Estadual

DECAM - Departamento de Convênios e Assistência Médica do IAMSPE 

Interessados - Prestadores de serviços participantes do presente certame.

Credenciados - Prestadores de serviços  habilitados à prestação dos serviços a
serem contratados,  assim  declarados  de  acordo  com as  regras
constantes deste edital.

Tabela IAMSPE - Lista  de  procedimentos  ambulatoriais  e  hospitalares  prevista  na
Portaria  IAMSPE  Nº  18,  de  10/08/2018  e  suas  alterações
posteriores,  com  respectivos  preços,  disponível  através  do  sítio
eletrônico www.iamspe.sp.gov.br 

SADT - Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico

Comissão de Credenciamento do IAMSPE - Comissão de servidores nomeados pelo
Instituto  para  o  julgamento  e  habilitação  dos  interessados no
credenciamento objeto deste certame.
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1. DO OBJETO:

1.1 O objeto do presente edital é o Credenciamento de Prestadores de Serviços de
Apoio, Diagnóstico e Terapia (SADT) localizados na Capital  do Estado de São
Paulo  –  doravante  denominados  simplesmente  “interessados”,  objetivando  a
futura contratação de serviços de atendimento aos contribuintes, beneficiários e
agregados do IAMSPE, em procedimentos previstos  na Tabela IAMSPE e suas
alterações  posteriores,  tendo  como  referência  as  estimativas  constantes  no
ANEXO I (Projeto Básico) 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  procedimento  os  interessados  que
atendam às condições específicas de habilitação conforme o constante no item
4 deste Edital e ANEXO I (Projeto Básico).

2.1.2 Os dados informados no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO II) são
de responsabilidade dos interessados,  que deverão comprová-los  através da
apresentação  da  documentação  exigida  no  item  4  deste  Edital, sem
possibilidade de alterações e/ou acréscimos posteriores à efetivação da referida
inscrição.

2.1.3 Os interessados deverão contar com infra-estrutura para implantação de
padrão de Troca de Informação em Saúde Suplementar – TISS, para registro e
intercâmbio de dados entre o IAMSPE e o credenciado. 

2.1.4 Não serão admitidos à participação:

2.1.1. Os 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.

2.1.2. Os  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 a 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 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.1 Não serão aceitas impugnações interpostas por via postal, fax ou “e-mails”.

4. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

4.1.Poderão participar todos os interessados não vedados pelas disposições do item
2.2 e que apresentarem a documentação abaixo relacionada (item 4.4). 

4.2.Não serão aceitos documentos entregues fora do local indicado, condições, dias e
horários estabelecidos.

4.3.Os documentos não devem ser grampeados.

4.4.Os  interessados  em  participar  do  certame  terão  o  prazo  de  06/03/2019  a
22/03/2019,  das  9h  às  17h,  entregar  na  “Comissão  de  Credenciamento  do
IAMSPE”, na Avenida Ibirapuera, 981 - 5º andar, a seguinte documentação: 

4.4.1. FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO,  ANEXO  II  deste  Edital,  devidamente
preenchido, assinado e datado, indicando todos os documentos que estarão
anexados, e as declarações que seguem no rodapé do mesmo.

4.4.2. Licenças  de  Funcionamento  atualizadas  (vigentes)  expedidas  pela
Vigilância  Sanitária  (quando  da  VISA  estadual)  ou  Alvarás  da  Vigilância
Sanitária municipal vigente de todos os postos de atendimento, ou, se for o
caso,  declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  por  seu
representante  legal,  informando  que  as  apresentará  no  momento  da
celebração do Termo de Credenciamento.

4.4.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social devidamente registrados na
Junta Comercial e alterações posteriores.

4.4.4. Ata Constitutiva da Diretoria e Conselho Fiscal, se houver, com cópia dos
documentos ou instrumentação válida que os represente;

4.4.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
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4.4.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal;

4.4.7. Certidões Negativas de Débitos relativos a Tributos Municipais;

4.4.8. Certidões Negativas de Débitos relativos a Tributos Estaduais;

4.4.9. Certidões Negativas de Débitos relativos a Tributos Federais;

4.4.10. Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);

4.4.11. Certificado de Regularidade junto ao FGTS – CRF;

4.4.12. Comprovante de regularidade junto ao CADIN;

4.4.13. Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;

4.4.14. Indicação e identificação documental do(s) Responsável(eis) Técnico(s),
devidamente inscrito(s) no conselho profissional competente; 

4.4.15. Relação  do(s)  profissional(is),  componentes  do  Corpo  Clinico,
especialidades e números dos respectivos registros no Conselho Regional
competente;

4.4.16. Comprovante de registro da entidade no Conselho Regional competente;

4.4.17. Indicação do responsável para a assinatura do Contrato, com cópia da
documentação pessoal – RG / CPF;

4.4.18. Atestado(s)  de  bom  desempenho  anterior  em  contrato(s)  da  mesma
natureza ou similar, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que comprove(m) quantitativos de 50% (cinqüenta por cento), no
mínimo,  na  execução  de  serviços  iguais  ou  similares;  estes  atestados
deverão conter, necessariamente, a especificação dos serviços executados,
local e quantidades, juntamente com a cópia do(s) respectivo(s) contrato(s);

4.4.18.1. A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das
quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o credenciado;

4.4.19. Indicação  do(s)  endereço(s)  da(s)  unidade(s)  (postos  de  atendimento)
operacional(is) previstos no ANEXO I (Projeto Básico); 

4.4.20. Os  interessados  que  estão  inscritos  no  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP) poderão substituir  os
documentos de habilitação apresentados para a sua emissão no presente
credenciamento por força do artigo 4º, do Decreto Estadual nº 52.205/2007;
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5. DAS INSCRIÇÕES:

Os  interessados  em  participar  do  certame,  deverão  no  prazo  de  06/03/2019  a
22/03/2019, das 9h às 17h, entregar na “Comissão de Credenciamento do IAMSPE”,
na Avenida Ibirapuera, 981 – 5º andar, a documentação mencionada no item 4.3.

NOTA: O  prazo  acima  mencionado  poderá  ser  prorrogado  pela  “Comissão  de
Credenciamento do IAMSPE” a qualquer tempo através de publicação em meio oficial.

5.1. Os interessados deverão preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO II),
disponibilizado  no  endereço  Av.  Ibirapuera,  981  –  5º  andar  –  ou  no  sitio
www.iamspe.sp.gov.br,  informando  seus  interesses  na  prestação  de  todos  os
procedimentos  descritos  no  ANEXO  I  deste  Edital,  observadas  as  condições
previstas no item 6.1 do Edital. 

5.2  A  efetivação  da  inscrição  se  dará  mediante  a  entrega  do  FORMULÁRIO  DEFORMULÁRIO  DE
INSCRIÇÃOINSCRIÇÃO (ANEXO  II) devidamente  preenchido  e  acompanhado  da
documentação constante do item 4 deste Edital, a qual será comprovada por meio
da emissão do respectivo Protocolo de Inscrição.

5.2.1Os interessados poderão encaminhar o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(ANEXO  II),  bem  como  a  documentação  pertinente  por  meio  de
correspondência  registrada  através  dos  Correios,  valendo-se  a  data  de
postagem como a de protocolo. 

5.2.1.1 O interessado que optar por efetuar a remessa da documentação via
Correio deverá estar ciente de que o recebimento desta somente poderá ser
comprovado mediante a apresentação do aviso de recebimento emitido pelos
Correios,  não  cabendo  ao  IAMSPE  quaisquer  responsabilidades  por  tais
trâmites.

NOTA: Os  pedidos  de  esclarecimento  a  respeito  do  presente  edital  serão  obtidos
através do endereço eletrônico: credenciamento@iamspe.sp.gov.br. 

6. DA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS

6.1Estarão habilitados a contratar com o IAMSPE todos os interessados que aceitarem
realizar  todos os  procedimentos,  na  estimativa  de  quantitativos  e  nos  limites
financeiros previstos no ANEXO I, de acordo com o lote ao qual se inscreveu e
nos valores indicados na Tabela de Preços IAMSPE e que tenham atendido as
demais exigências do Edital. 

6.1.1 Havendo mais de um habilitado nas condições referidas no item 6.1, a
“Comissão  de  Credenciamento  do  IAMSPE”  credenciará  todos  os
habilitados,  dividindo  proporcionalmente  a  quantidade  total  de
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procedimentos  estimados  ao  qual  cada  habilitado  poderá  realizar
segundo  a  capacidade  indicada  no  Cadastro  Nacional  de
Estabelecimentos  de  Saúde  -  CNES,  respeitados  os  limites
orçamentários vinculados a despesa deste credenciamento. Conforme
o  desempenho  e  o  número  de  procedimentos  realizados  por  cada
credenciado, através da análise das faturas e liquidações efetivadas, o
IAMSPE  poderá  redistribuir  os  recursos  vinculados  a  contratação,
objetivando  a  racionalização dos gastos  e  a  eficiência  dos  serviços
prestados.

6.1.2 A análise dos requisitos de habilitação será realizada por Comissão
designada por Portaria do Superintendente do IAMSPE, publicada no
Diário Oficial denominada “Comissão de Credenciamento do IAMSPE”,
que promoverá a habilitação dos interessados conforme o atendimento
das disposições deste Edital.

6.2 A  “Comissão  de  Credenciamento  do  IAMSPE”  analisará  a  habilitação  dos
interessados em relação à regularidade de documentação exigida por este edital,
bem como analisará a pretensão de credenciamento dos interessados conforme
teor do item 4 deste edital.

6.3 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.

6.4 Todos os interessados que comparecerem ao presente Credenciamento e que
forem  declarados  habilitados  nos  itens  anteriores  serão  convocados  para  a
celebração do Termo de Credenciamento – ANEXO III, e assim integrar a rede de
prestação de serviços do IAMSPE. 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

7.1 A “Comissão de Credenciamento do IAMSPE” divulgará a Ata de Habilitação por
meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

7.1.1  A  lista  supramencionada  também  discriminará  os  procedimentos
indicados  no  FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO a  que  os  credenciados
estarão  obrigados  a  fornecer,  segundo  os  parâmetros  e  estimativas
discriminadas no ANEXO I deste edital.
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8. DOS RECURSOS DA HABILITAÇÃO

8.1 O interessado não habilitado poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data de divulgação do resultado do processo de habilitação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

8.2  O  recurso  deverá  ser  feito  por  escrito,  assinado,  dirigido  à  Comissão  de
Credenciamento do IAMSPE e protocolado na sede do IAMSPE, à Av. Ibirapuera,
981- 5º andar – São Paulo – Capital, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

8.2.1 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fax ou “e-mails”.

8.3 O recurso não terá efeito suspensivo.

9.  DAS  CONDIÇÕES  GERAIS  DA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PELOS
CREDENCIADOS

9.1  Os  serviços  ora  credenciados  compreendem  a  utilização,  pelos  usuários  do
IAMSPE,  da  capacidade  instalada  do  prestador  de  serviços  a  ser  credenciado,
respeitados os requisitos previstos nos itens 3, 4 e 5 do ANEXO I (Projeto Básico).

9.2. Observada  a  limitação  de  recursos  orçamentários  vinculados  ao  presente
credenciamento e tendo em vista que o ANEXO I (Projeto Básico) do Edital apresenta
dados indicativos e estimativas de procedimentos mensais, o credenciado poderá ser
remunerado,  conforme  a  demanda,  da  realização  de  procedimentos  acima  dos  p
arâmetros previstos no referido anexo.

9.2.1. Para  que  aconteça  a  situação  descrita  no  item  9.2  supracitado,  os
quantitativos  dos  procedimentos  realizados  deverão  sofrer  acréscimos  e
decréscimos  mensais  simultaneamente,  ocorrendo  a  compensação  mútua  de
custos. 

10.DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

10.1. Os serviços prestados pelos credenciados serão remunerados mensalmente de
acordo com os valores constantes da TABELA IAMSPE vigente na data da
realização do atendimento ao usuário.

Parágrafo  Único:  O  valor  fixado  para  a  remuneração  será  reajustado
monetariamente  quando  da atualização da  Tabela  IAMSPE,  nos termos  do
inciso VIII, do artigo 34, do Decreto Estadual nº 52.474, de 25/06/1970, c/c as
disposições da Portaria IAMSPE nº 34 de 09 de Setembro de 2009 que fixa o
mês de agosto  de cada exercício  como data-base para reajuste da Tabela
IAMSPE.
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10.2. É vedado ao credenciado cobrar ou receber qualquer importância a título  de
honorários ou serviços prestados, diretamente dos servidores contribuintes, seus
beneficiários  e  agregados,  salvo  internação  em nível  superior  à  cobertura  do
IAMSPE por opção do usuário e sem ônus para o Instituto. 

10.3. O  pagamento  dos  serviços  prestados  pelos  credenciados  será  efetuado
exclusivamente por crédito na conta corrente do Banco do Brasil S/A, indicada
pelo credenciado.

10.4. Caso a entidade  credenciada venha ser optante pelo SIMPLES NACIONAL,
não haverá nenhuma retenção por parte do IAMSPE. Instrução Normativa RFB
n.º 765, de 02 de agosto de 2007; e pela Instrução Normativa SRF n.° 480, de
15.12.2004 – DOU de 29.12.2004, retificada no de 31.12.2004, alterada pela
Instrução Normativa n.º 791, de 10.12.2007,  não haverá a retenção referente
aos valores correspondentes ao imposto de renda e as contribuições de que trata
esta IN, devendo a empresa apresentar declarações comprobatórias. 

10.5. Caso  a  entidade  credenciada não venha  ser  optante  pelo  SIMPLES
NACIONAL,  em  relação  ao  Imposto  de  Renda  (IR)  deverá  ser  observada
respectivamente,  a  Lei  Federal  nº  9532/97  e  o  Decreto  Federal  nº  3.000/99,
havendo a retenção 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor bruto dos serviços
pela credenciante.

10.6. Em  relação  ao  ISSQN (Imposto  Sobre  Serviço  de  Qualquer  Natureza),  os
serviços estarão sujeitos a lista de serviços da Lei Municipal do município da qual
pertença.  Deverá  a  credenciada comprovar  com  a  quitação  da  guia  de
recolhimento junto ao credenciante.

10.7. Cada pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento  da  Fatura  pela  credenciante que  deverá  ser  acompanhada  de
comprovação de recolhimento das importâncias devidas ao FGTS (GFIP) e SEFIP
relativo à competência da medição,  bem como as devidas ao PIS, COFINS e
CSLL do mês imediatamente anterior, assim como as certidões do FGTS - CRF
(Certidão de Regularidade Fiscal) e a de tributos Federais (Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais  e  à  Dívida Ativa da União),  específicas
decorrentes do Termo de Credenciamento a ser firmado e devendo ser entregues
à Av. Ibirapuera, 981, Térreo.

10.8. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros
em nome da credenciada no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, o
qual será consultado por ocasião da realização do pagamento.

10.9. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia incidirá correção monetária
nos termos do artigo 74, da Lei Estadual nº 6.554/89, bem como juros moratórios,
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à razão de 0,5% (meio  por  cento)  ao mês,  calculados  “pro rata tempore” em
relação ao atraso verificado.

10.10. Fica ao encargo do  credenciado,  quando da efetiva assinatura do Termo de
Credenciamento, bem como da efetiva prestação dos serviços, todas as despesas
relativas à locomoção, alimentação e estada que porventura forem necessárias,
não cabendo ao IAMSPE qualquer reembolso de tais despesas.

10.11. As normas reguladoras da prestação de serviços e cobranças estão disponíveis
para consulta no “Manual do Prestador”, publicado no sitio www.iamspe.sp.gov.br
e,  quando  da  assinatura  do  competente  Termo  de  Credenciamento,  os
credenciados declararão ciência e concordância expressa de seu inteiro teor.

11. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

11.1. A  contratação  decorrente  deste  Credenciamento  será  formalizada  mediante
celebração de Termo de Credenciamento, cuja minuta integra este edital como
ANEXO III e terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos
termos da legislação vigente, por iguais e sucessivos períodos até o máximo de
60 (sessenta) meses, valendo-se como instrumento contratual que obriga as
partes entre si, nos termos deste edital.

11.2. A convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento se dará depois
de efetivada a habilitação do interessado, segundo os critérios deste Edital. 

11.2.1. Se,  por  ocasião  da  formalização  do  Termo  de  Credenciamento,  as
certidões  de  regularidade  de  débito  do  credenciado  perante  o  Fundo  de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e  a  Fazenda  Nacional  (Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e Dívida Ativa da
União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão interessado do
IAMSPE  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.

11.2.2. Constitui  condição  para  celebração  do  Termo  de  Credenciamento  a
inexistência de registros em nome da credenciada no “Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Estaduais do estado de
São Paulo – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da
respectiva celebração.

11.2.3. O(s) habilitado(s) fica(m) ciente(s), desde já, que, para fins de assinatura
do  Termo de  Credenciamento,  deverão  estar  previamente  cadastradas  no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP,
nos termos do Decreto Estadual nº 52.205, de 27 de setembro de 2007, cujo
prazo estimado para tal cadastramento é 10 (dez) dias.
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11.3. Caso  o  interessado  seja  chamado  para  ASSINAR  O  TERMO  DE

CREDENCIAMENTO  e  não  responda  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  o
mesmo  será  considerado  desistente  e  os  documentos  apresentados,  bem
como a Ficha de Inscrição serão considerados nulos,  inclusive incidindo as
disposições da Resolução SGP nº 13 de 05/10/2007.

12. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO:

12.1. O IAMSPE poderá a qualquer tempo promover o descredenciamento por razões
devidamente fundamentadas em fatos supervenientes ou conhecidos após o
credenciamento, que importem comprometimento da sua capacidade jurídica,
técnica, fiscal ou da postura profissional, ou ainda que fira o padrão ético ou
operacional  do  trabalho,  sem  que  caiba  ao  mesmo  qualquer  direito  a
indenização, compensação ou reembolso, seja a que título for. 

12.2. Será  descredenciado  o  CREDENCIADO  que,  durante  a  vigência  do
credenciamento, infringir as condições iniciais de habilitação afetas à vigilância
sanitária,  assim  constatada  através  da  “Comissão  de  Credenciamento  do
IAMSPE” ou funcionário(s) designado(s).

12.3. O  CREDENCIADO  deverá  dar  o  livre  acesso  em  quaisquer  instalações  do
estabelecimento,  aos  acima  indicados,  devidamente  designados  e
apresentados,  por  escrito,  constituindo  inexecução  contratual  impedir  ou
dificultar a inspeção.

12.4. O  Termo  de  Credenciamento  poderá  ser  rescindido  na  forma,  com  as
conseqüências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei
Federal nº 8.666/93. 

12.5. O CREDENCIADO reconhece, desde já,  os direitos do CREDENCIANTE nos
casos  de  rescisão  administrativa,  prevista  no  artigo  79,  da  Lei  Federal  nº
8.666/93. 

12.6. O  credenciado  poderá  solicitar  o  seu  descredenciamento  a  qualquer  tempo,
desde  que  requerido  com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,
garantindo a continuidade de atendimentos aos internados pertencentes à rede
de atendimento do IAMSPE.

12.7. Nas hipóteses do item 12.1 e 12.2 referidos, fica assegurado ao credenciado o
direito  ao  contraditório,  sendo  avaliadas  suas  razões  pela  “Comissão  de
Credenciamento  do  IAMSPE”,  que  opinará  em  05  (cinco)  dias  úteis  e  a
submeterá ao Superintendente, para tomada de decisão.

12



Processo nº 10568/13

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 A simples apresentação, pelo interessado, da documentação exigida no presente
certame,  não  induzirá  automática  celebração  do  Termo  de  Credenciamento,
sendo  esta  submetida  à  julgamento  de  habilitação,  conforme  previsões  deste
edital.

13.2 Os credenciados serão os únicos responsáveis pela atualização de seus dados
cadastrais, junto ao IAMSPE.

13.3  O  IAMSPE  poderá  reabrir  o  presente  edital  a  qualquer  tempo,  no  caso  de
deserção em algum dos lotes  ou ampliação do seu número,  vinculada,  neste
último caso, à prévia reserva de recursos, bem como revogar ou anular o presente
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.

13.4 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.

13.5  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  “Comissão  de  Credenciamento  do
IAMSPE”, na forma da lei. 

13.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca sede do Município de São
Paulo.

13.7 O presente credenciamento é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.

13.8 A  assinatura  do  competente  Termo  de  Credenciamento  formalizará  o
instrumento de contrato entre o IAMSPE e o credenciado, que aceitará todas as
condições  previstas  neste  edital  que  integrará  o  conteúdo  obrigacional  em
comento. 

13.9 Os habilitados deverão estar enquadrados como pessoas jurídicas, bem como
situados na Região Metropolitana de São Paulo.
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13.10 Constituem partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
ANEXO IV – RESOLUÇÃO SGP Nº 13, DE 05/10/2007

São Paulo, 28 de fevereiro  de 2019.

DR. WILSON POLLARA
SUPERINTENDENTE DO IAMSPE
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Anexo I - Projeto Básico

Credenciamento de Serviços Imagem na Capital do Estado de São Paulo através
de edital de credenciamento

1. Objeto

1.1.Prestação de serviços de assistência à saúde, por meio de exames de imagem,
em estabelecimentos próprios, na Capital do Estado de São Paulo, para atender
aos  contribuintes,  beneficiários  e  agregados  do  IAMSPE  –  Instituto  de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, de acordo com o Decreto n.º
52.474,  de 05 de junho de 1970 e alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie;

1.2.A unidade do presente credenciamento é o exame, baseado na Tabela IAMSPE
e previsto  nos grupos constantes  do Anexo I.a,  que compõem o lote  a ser
contratado;

1.2.1. Não poderá haver fracionamento do lote por parte dos credenciados, de
modo que serão necessariamente prestados todos os exames previstos.

1.3.A forma de remuneração será por exame efetivamente realizado, respeitado o
teto financeiro mensal abaixo para feitura dos exames:

LOTE EXAMES GRUPOS
QUANTIDADE MENSAL DE

PROCEDIMENTOS

01

RAIO X 13 400
MAMOGRAFIA 13 200
DENSITOMETRIA ÓSSEA 13 200
ULTRA-SOM 14 4.000
DOPPLER COLORIDO 14 200
ECOCARDIOGRAFIA 14 600
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 31 500
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 35 400

Teto financeiro mensal: 800.000,00
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A estimativa de exames apresentada na planilha acima não é determinante para
fixação de quantidade para contratação, ou seja, é meramente referencial para
os  credenciados,  uma  vez  que  não  são  todos  os  procedimentos  que  são
demandados mensalmente pelos usuários.

2. Prazo

2.1 O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de
60 (sessenta) meses.

3. Execução dos Serviços

3.1.O credenciado realizará o atendimento de exames de imagem aos usuários do
IAMSPE na Capital do Estado de São Paulo.

3.2.Os exames serão realizados em todos os dias úteis e aos sábados, no mínimo,
entre os seguintes horários:

3.2.1. Segunda a sexta, das 08 às 16 horas;

3.2.2. Sábados, das 08 às 12 horas.

3.3.O credenciado deverá ter, no mínimo, 02 (dois) postos de atendimento.

3.4.O atendimento ao usuário IAMSPE deverá ser realizado em mesmo espaço
físico que o credenciado disponibiliza para as operadoras, medicinas de grupo,
cooperativas e demais sistemas de atenção a saúde suplementar privados, sem
qualquer distinção qualitativa de atendimento;

3.5.O credenciado disponibilizará central de atendimento e/ou central de marcação
de exames, suportada por sistemas informatizados de registros de atendimento,
com as seguintes características:

 Realizar o esclarecimento de dúvidas dos usuários e informações quanto
ao preparo dos exames.

 O serviço de atendimento será, no mínimo, ofertado de segunda a sexta,
das 07h às 18h.

3.5 O prazo entre o agendamento e a realização dos exames deverá ser de no
máximo 60 (sessenta) dias;
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3.6 O atendimento ao usuário IAMSPE realizado pelo credenciado insere-se nos
preceitos do Manual do Prestador IAMSPE, publicado no sítio www.iamspe.sp.-
gov.br, que passa a integrar o presente Projeto Básico;

3.6.1 Os exames objeto deste Projeto Básico que necessitam de expresso e
prévio consentimento do IAMSPE antes de sua realização (autorização
prévia) estão discriminados e regulados no Manual do Prestador IAMSPE;

3.7 Os serviços de imagem deste Projeto Básico serão prestados por profissionais
do estabelecimento do credenciado;

3.7.1 Os  profissionais  que  atenderem  os  usuários  do  IAMSPE,
componentes do corpo clínico do credenciado, deverão apresentar
registros com validade regular nos respectivos conselhos de classe
competentes;

3.7.2 Relação  do  corpo  clínico  do  credenciado  deverá  estar
constantemente atualizada e disponível à credenciante, constando
desta:  nome,  formação  específica,  registro  no  conselho
competente;

3.7.3 Para os efeitos do credenciamento, consideram-se profissionais do
próprio estabelecimento do credenciado:

3.7.3.1 O membro de seu Corpo Clínico;
3.7.3.2 O  profissional  que  tenha  vínculo  de  emprego  com  o

credenciado;
3.7.3.3 O  profissional  autônomo  que,  eventualmente  ou

permanentemente, presta serviços ao credenciado e se por
este autorizado;

4. Obrigações do Credenciado

4.1.O  credenciado  se  compromete  a  acatar  as  instruções  de  ordem  técnico-
administrativa que lhe forem apresentadas pelo IAMSPE por escrito, desde que
não  conflitem  com  as  disposições  do  edital,  não  se  responsabilizando  o
Instituto, portanto, por atendimentos feitos sem sua fiel observância.

4.2.É de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  do  credenciado  a  contratação  e
utilização de profissionais aptos e qualificados para execução do objeto deste
edital,  bem  como  o  ônus  pelos  recolhimentos  dos  encargos  sociais  e
previdenciários decorrentes do serviço prestado aos contribuintes, beneficiários
e  agregados  do  IAMSPE,  não  cabendo  a  este,  sob  todos  os  aspectos,
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quaisquer vinculações previdenciárias e/ou trabalhistas neste sentido, com os
profissionais do credenciado.

4.3.A  prestação  dos  serviços  avençados  realizada  fora  das  datas  e  horários
previstos neste instrumento não acarretará a cobrança de quaisquer acréscimos
decorrentes do horário e dia de atendimento.

4.4.O credenciado se obriga a  manter,  durante toda a execução do ajuste,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas no edital de credenciamento.

4.4.1. O  IAMSPE  poderá  a  qualquer  momento  solicitar  a  apresentação  de
documentos  que  venham  a  comprovar  tais  condições,  podendo-se
suspender  quaisquer  pagamentos  em  caso  de  desobediência  a  tal
solicitação.

4.5.O credenciado ainda se obriga a:

I - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
experimentação.

II  -  Atender  os  pacientes  com dignidade e  respeito  de  modo universal  e
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços.

III - Justificar ao paciente ou seu representante e ao IAMSPE, por escrito, as
razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer
ato profissional previsto no Edital e no respectivo termo de credenciamento.

IV - Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos
serviços oferecidos.

V - Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes.

VI - Notificar ao IAMSPE sobre eventual alteração de seus Estatutos ou de
sua Diretoria, enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de registro da alteração, cópia dos respectivos documentos.

VII  -  O  credenciado  fica  obrigado  a  fornecer  ao  paciente  ou  seu
representante  legal,  relatório  do  atendimento  prestado,  com os seguintes
dados:

1 - Nome do paciente.
2 - Nome da entidade credenciada.
3 - Motivo de atendimento.
4 - Tempo de permanência.
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VIII – Comunicar ao IAMSPE, por escrito e com antecedência mínima de 02
(dois) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução
parcial ou total dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a
iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;

IX – Responsabilizar-se integralmente pelo fiel  cumprimento dos serviços
contratados;

X – Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre qualquer  assunto de interesse do IAMSPE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução dos serviços;

XI  – Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo IAMSPE, cujas reclamações se obriga a atender;

XII  –  Utilizar  Sistema  de  Conectividade  (on-line)  disponibilizado  pelo
IAMSPE,  no  momento  de  atendimento  ao  usuário,  para  possibilitar
autorizações  de  atendimentos,  geração  de  faturamento  e  o  envio  de
arquivos em formato XML.

4.6.O credenciado é responsável pela indenização por dano causado ao paciente,
ao Instituto e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de conduta (ação ou
omissão)  dolosa  ou  culposa,  ou  de  negligência,  imperícia  ou  imprudência,
praticados  por  seus  empregados,  profissionais,  prepostos,  ou  autônomos
devidamente autorizados pelo credenciado, ficando assegurado ao Instituto o
direito de regresso, se for o caso;

4.7.A fiscalização ou acompanhamento da execução do desempenho do termo de
credenciamento  pelo  IAMSPE,  não exclui  nem reduz a  responsabilidade do
credenciado,  nos  termos  da  legislação  referente  a  licitações  e  contratos
administrativos e demais normas incidentes;

4.8.A responsabilidade  de  que  trata  este  item estende-se  aos  casos  de  danos
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do
Artigo  14,  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor), se aplicável;

4.9.O  credenciado  deverá  atender  qualquer  beneficiário  do  Sistema  de  Saúde
IAMSPE,  segundo  o  Manual  do  Prestador  IAMSPE,  publicado  no  sítio
www.iamspe.sp.gov.br, cabendo aos contribuintes, beneficiários e agregados do
IAMSPE, a livre escolha de utilização dos serviços;

4.10. Todos  os  insumos  necessários  para  a  realização  da  prestação  dos
serviços deverão ser fornecidos pelo credenciado, sem nenhum ônus para o
IAMSPE e seus usuários;
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4.11. O credenciado deverá manter arquivo de cadastro de clientes atendidos e
controle  de  laudos  técnicos de,  no  mínimo 05  (cinco)  anos.  Deverá  manter
também, no período de 02 (dois) anos, os arquivos de controle de amostras
tecnicamente comprometidas;

4.12. O  credenciado  deverá  fornecer  ao  paciente,  ou  a  seu  responsável,  um
comprovante  de  atendimento  que  o  possibilite,  caso  desejar,  o  acesso  dos
resultados e/ou laudos dos exames por meio eletrônico;

4.13. Os resultados e/ou laudos dos exames realizados deverão estar também
disponíveis nas unidades de realização de exames para retirada;

4.14. Da prestação de serviços:

4.14.1 Todos os serviços prestados deverão estar regularizados de acordo com
o  que  dispõe  a  legislação  sanitária  vigente  buscando  a  adequação
conforme o Regulamento Técnico da Resolução da Diretoria Colegiada
da ANVISA - RDC 302 de 13 de Outubro de 2005;

4.14.2 Os produtos para diagnóstico de uso “in vitro”, reagentes e insumos, bem
como os equipamentos a serem utilizados no laboratório, devem estar
registrados em ANVISA/MS de acordo com a legislação vigente; 

4.14.3 O credenciado se obriga a não realizar qualquer tipo de divulgação ou
propaganda da prestação de serviços ora contratada, excetuando-se os
casos expressamente autorizados pelo IAMSPE.

4.14.4 Eventual  ação  promocional  autorizada  pelo  Instituto  deverá
obrigatoriamente mencionar o IAMSPE, ficando vedada a utilização de
nomes,  símbolos  ou imagens que caracterizem promoção pessoal  de
autoridade ou servidores públicos, nos termos do § 1º,  do art.  37, da
Constituição Federal. 

4.14.5 Fica vedado ao credenciado por meio dos funcionários da sua Central de
Atendimento  vender  serviços  aos usuários  do IAMSPE,  nem oferecer
vantagens que ficarão a cargo de terceiros.

5. Obrigações do IAMSPE

5.1. Fornecer  e  subsidiar,  por  intermédio  do  Departamento  de  Convênios  e
Assistência Médica - DECAM, as ações exigidas do credenciado, fornecendo
diretrizes,  bases legais,  modelos e todos os instrumentos necessários ao
desenvolvimento das ações;

20



Processo nº 10568/13

5.2. Realizar  reuniões  de  orientação  visando  o  incremento  na  qualidade  das
ações e à resolução de pendências e/ou eventuais conflitos;

5.3. Manter  equipe  de  Coordenação  Técnica  disponível  para  atender  o
credenciado no esclarecimento  de dúvidas e fornecimento de orientação,
nos casos que assim o requeiram;

5.4.Realizar os pagamentos nos prazos e condições estabelecidas no Contrato.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Antonio Jayme Paiva Ribeiro
Diretor

DECAM/IAMSPE
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Anexos

Anexo I.a – Usuários

MUNICÍPIOS Nº USUÁRIOS
SÃO PAULO 373.376*

*Base de Referência 2018
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Anexo I.b – Exames a serem realizados, baseados nos procedimentos da Tabela
IAMSPE.

Especificação de Exames do Grupo 13, 14, 31 e 35 da Tabela IAMSPE, os quais
necessariamente devem ser realizados pelo credenciado conforme a demanda de
usuários, respeitado o teto financeiro mensal previsto a eles vinculado.

TABELA IAMSPE AMBULATORIAL

CÓDIGO
IAMSPE

DESCRIÇÃO
AP

(autorização
prévia)

VALOR
TABELA
IAMSPE

1300000
4 GRUPO 13 -  RADIODIAGNOSTICO   
1301000
0 SUBGRUPO 01 - CRANIO E FACE   
1301107
3 SELA TURSICA : PA + LATERAL + BRETTON N 19,06
1301407
2 TELEPERFIL EM CEFALOSTATO - SEM TRACADO N 19,70
1301406
4 TELEPERFIL EM CEFALOSTATO - COM TRACADO N 19,87
1301401
3 PANORAMICA DE MANDIBULA - ORTOPANTOGRAFIA N 21,87
1301305
0 MASTOIDE OU ROCHEDOS BILATERAL N 28,12
1301304
1 CRANIO - PA + LATERAL + BRETTON N 20,94
1301303
3 CRANIO - PA + LAT. + OBLI. OU BRETTON + HIRTZ N 23,50
1301201
0 ADENOIDES - LATERAL N 16,44
1301106
5 SEIOS DA FACE : F.N. + M.N. + LATERAL N 19,06
1301105
7 OSSOS DA FACE - M.N. + LATERAL + HIRTZ N 21,00
1301104
9 ORBITAS - P A + OBLIQUAS + HIRTZ N 21,00
1301103
0 MAXILAR INFERIOR : PA + OBLIQUAS N 19,06
1301102
2 CRANIO : PA + LATERAL N 19,12
1301101
4 ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES :  AP,  OBLIQUAS N 19,06
1301301
7 ARTICULACAO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL N 21,00

    
1302000
5 SUBGRUPO 02 - COLUNA VERTEBRAL   
1302301
2 COLUNA DORSO - LOMBAR PARA ESCOLIOSE DINAMICA N 33,37
1302302
0 COLUNA LOMBO SACRA COM OBLIQUAS N 28,15
1302202
4 COLUNA CERVICAL: FUNCIONAL OU DINAMICA N 25,81
1302204
0 COLUNA LOMBO-SACRA N 23,52
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1302203
2 COLUNA DORSO - LOMBAR PARA ESCOLIOSE N 23,93
1302104
4 TRANSICAO D - LOMBAR N 21,21
1302103
6 SACRO-COCCIX N 20,50
1302102
8 COLUNA DORSAL : AP + LATERAL N 21,21
1302101
0 COLUNA CERVICAL : AP + LATERAL + T.O OU FLEXAO N 18,81
1302201
6 COLUNA CERVICAL: AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS N 21,94
1302401
9 COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE PANORAMICA (TELESPONDILOGRAFIA) N 41,12

    
1303000
0 SUBGRUPO 03  -ESQUELETO TORACICO E MEMBROS SUPERIORES   
1303203
8 MAO ( DUAS INCIDENCIAS) N 15,37
1303206
2 QUIRODACTILOS N 15,37
1303204
6 MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA N 15,06
1303202
0 COTOVELO N 15,37
1303201
1 ANTEBRACO N 16,62
1303108
2 OMOPLATA OU OMBRO : TRES POSICOES N 20,69
1303106
6 COSTELAS - POR HEMITORAX N 21,21
1303105
8 CLAVICULA N 19,12
1303104
0 BRACO N 19,12
1303103
1 ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR N 18,81
1303102
3 ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL N 17,87
1303101
5 ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR N 17,87
1303107
4 ESTERNO N 20,69
1303205
4 PUNHO : AP + LATERAL + OBLIQUOS N 17,25

    
1304000
6 SUBGRUPO 04 - BACIA E MEMBROS INFERIORES   
1304103
7 BACIA N 17,34
1304206
8 PE OU PODODACTILOS N 16,62
1304205
0 PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES N 16,87
1304204
1 JOELHO OU ROTULA - AP + LAT. + AXIAL N 18,81
1304203
3 JOELHO : AP + LATERAL N 16,87
1304202
5 CALCANEO N 15,37
1304201
9 ARTICULACAO TIBIO-TARSICA N 15,37
1304106
1 PERNA N 18,96
1304104
5 COXA N 21,21

1304102 ARTICULACAO SACRO ILIACA N 18,81
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9
1304101
0 ARTICULACAO COXO-FEMORAL ( CADA LADO ) N 20,17
1304105
3 ESCANOMETRIA N 19,34

    
1305000
1 SUBGRUPO 05 - ORGAOS INTERNOS   
1305103
2 TORAX:  P.A N 13,84
1305302
7 TORAX  PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL N 22,53
1305303
5 TORAX PA + LAT. + OBLIQUA N 26,87
1305101
6 LARINGE N 18,80
1305301
9 CORACAO E VASOS DA BASE PA + LAT. + OBLIQUAS N 26,87
1305203
9 TORAX : PA E PERFIL N 18,43

    
1306000
7 SUBGRUPO 06 - APARELHO DIGESTIVO   
1306303
0 ESOFAG0, HIATO, ESTOMAGO E DUODENO N 89,00
1306313
8 DEGLUTOGRAMA N 105,45
1306312
6 VIDEODEGLUTOGRAMA N 240,00
1306311
4 DEFECOGRAMA (INCLUI VIDEO) N 300,00
1306306
5 TRANSITO E MORFOLOGIA DO DELGADO N 105,45
1306304
9 ESTOMAGO E DUODENO N 81,19
1306301
4 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE N 131,54
1306202
6 COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIO N 54,79
1306201
8 COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIO N 54,79
1306102
0 ESOFAGO N 34,17
1306305
7 ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE ENTEROCLISE N 112,79

    
1307000
2 SUBGRUPO 07 - APARELHO URINARIO   
1307301
0 PIELOGRAFIA ASCENDENTE S 152,08
1307302
8 URETROCISTOGRAFIA S 157,28
1307103
3 UROGRAFIA VENOSA C/ BEXIGA PRE E POS MICCAO ( DOSE SIMPLES D N 90,53
1307203
0 UROGRAFIA VENOSA COM DRIPPING OU MACRODOSE S 165,91

    
1308000
8 SUBGRUPO 08 - ABDOMEN   
1308101
2 ABDOMEN  SIMPLES : AP N 18,84
1308201
9 ABDOMEN : AP - LATERAL OU LOCALIZADA N 22,68
1308301
5 ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) N 32,37
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1309000
3 SUBGRUPO 09 - OUTROS EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO   
1309205
7 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMB N 68,20
1309211
1 ESQUELETO (INCIDENCIAS BASICAS DE CRANIO, COLUNA, BACIA E MEMBROS) N 89,00
1309202
2 MAMOGRAFIA BILATERAL N 61,74
1309201
4 MAMOGRAFIA ASSOCIADA A PUNCAO E MARCACAO PRE CIRURGICA ORIEN N 92,61
1309101
8 LOCALIZACAO TRIDIMENSIONAL CORPO ESTRANHO GLOBO OCULAR N 22,25

    
1310000
9 SUBGRUPO 10 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE RADIOLOGIA   
1310504
2 DRENAGEM PERCUTANEA ORIENTADA PO RX S 258,64
1310599
9 RADIOSCOPIA CIRURGICA (POR HORA OU FRACAO) N 34,17
1310508
9 RADIOSCOPIA DIAGNOSTICA N 26,87
1310507
8

BIOPSIA PERCUTANEA DE FRAGMENTO MAMARIO  ORIENTADA POR RX OU US 
(AGULHA GROSSA) S 258,64

1310506
6

PUNCAO OU BIOPSIA MAMARIA PERCUTANEA ORIENTADA POR RX OU US (AGULHA 
FINA) S 92,61

1310505
4 PUNCAO/BIOPSIA  ASPIRATIVA ORIENTADA POR RX, TC OU US S 92,61
1310504
3 FLEBOGRAFIA INTRA-OSSEA S 76,16
1310301
6 DUCTOGRAFIA - POR MAMA S 96,01
1310502
7 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA S 271,52
1310501
9 ARTROGRAFIA S 108,76
1310404
7 SIALOGRAFIA  -  POR GLANDULA S 97,04
1310403
9 FISTULOGRAFIA S 76,16
1310203
6 PNEUMOPERITONIO N 56,06
1310401
2 COLANGIOGRAFIA TRANS-CUTANEA S 108,81
1310402
0 DACRIOCISTOGRAFIA S 82,07
1310503
5 HISTEROSSALPINGOGRAFIA S 76,16

    
1311000
4 SUBGRUPO 11 - NEURORRADIOLOGIA   
1311102
7 MIELOGRAFIA  - 1 SEGMENTO S 284,64

    
1312000
0 SUBGRUPO 12 - ANGIOGRAFIAS   
1312301
7 ARTERIOGRAFIA MEDULAR MULTISEGMENTAR S 372,36
1312208
8 ARTERIOGRAFIA DIGITAL POR VIA VENOSA S 215,36
1312209
6 ARTERIOGRAFIA MEDULAR S 215,36
1312210
0 ARTERIOGRAFIA SELETIVA BRAQUIAL S 215,36
1312211
8 ARTERIOGRAFIA SELETIVA CAROTIDA EXTERNA S 215,36
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1312213
4 ARTERIOGRAFIA SELETIVA SUBCLAVIA S 215,36
1312215
0 CAVOGRAFIA INFERIOR OU SUPERIOR S 215,36
1312216
9 FLEBOGRAFIA RETROGRADA POR CATETERISMO - POR CATETERISMO S 291,87
1312217
7 LINFOANGIODENOGRAFIA - UNILATERAL S 291,87
1312207
0 ARTERIOGRAFIA CERVICO-TORACICA S 409,02
1312219
3 ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA COMUM S 215,36
1312212
6 ARTERIOGRAFIA SELETIVA FEMORAL S 215,36
1312218
5 PORTOGRAFIA TRANS - HEPATICA S 291,87
1312104
9 ARTERIOGRAFIA MEMBRO SUPERIOR S 291,87
1312214
2 ARTERIOGRAFIA SELETIVA VISCERAL (ARTERIA OU VEIA) S 215,36
1312206
1 ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA - POR CATETERISMO S 215,36
1312101
4 AORTOGRAFIA ABDOMINAL S 409,02
1312103
0 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR S 291,87
1312105
7 CAVERNOSOGRAFIA S 291,87
1312107
3 FLEBOGRAFIA  DE MEMBRO S 291,87
1312108
1 AORTOGRAFIA TRANS-LOMBAR S 291,87
1312204
5 ARTERIOGRAFIA  SELETIVA  POR CATETER  POR VASO (MAXIMO 2) S 215,36
1312109
0 PORTOGRAFIA S 291,87
1312202
9 AORTOGRAFIA TORACICA S 409,02
1312203
7 ARCO AORTICO S 409,02
1312205
3 ARTERIOGRAFIA  SELETIVA VERTEBRAL S 215,36
1312102
2 ARTERIOGRAFIA DE CAROTIDA S 291,87
1400000
8 GRUPO 14  - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS   
1401000
3 SUBGRUPO 01 - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS   
1401931
3 DOPPLER COLORIDO TRANSCRANIANO OU TRANSFONTANELA S 48,89
1401929
7 DOPPLER COLORIDO PENIANO S 41,08
1401927
4 DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS S 108,81
1401925
9 DOPPLER COLORIDO VASOS VENOSOS CERVICAIS (BILATERAL) S 165,71
1401923
5 DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR S 91,44
1401922
3 DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR (UNILATERAL) S 165,71
1401932
5 US OBSTETRICO MORFOLOGICO S 75,00
1402004
2 DRENAGEM PERCUTANEA ORIENTADA POR ULTRASSOM S 91,44
1401921
1

DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR 
(UNILATERAL) S 136,49

1401924
7 DOPPLER COLORIDO VASOS ARTERIAIS CERVICAIS (BILATERAL) S 136,49
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1401933
7 HISTEROSSONOGRAFIA S 91,44
1401934
9 ULTRASSONOGRAFIA ENDOSCOPICO (NAO INCLUI ENDOSCOPIA) S 91,44
1401950
7 US ENDOSCOPICO S 1800,00
1401951
5 US ENDOSCOPICO COM BIOPSIA S 3600,00
1402001
5 DOPPLER COLORIDO INTRA-OPERATORIO S 182,88
1402003
9 PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA (MAIS DE 8 FRAGMENTOS) S 258,64
1402005
4 ECODOPPLERCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA S 145,68
1401914
5 ULTRA-SONOGRAFIA DE GRANDES VASOS E SUPR S 65,45
1401926
2 DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS S 91,44
1402002
7 PUNCAO E MARCACAO PRE-CIRURGICA ORIENTADA POR ULTRASSOM S 92,61
1401403
3 ECOGRAFIA DE PROSTATA ( VIA ABDOMINAL ) S 44,17
1401913
2 ULTRA-SONOGRAFIA  TORAX ( EXTRACARDIACO ) S 33,70
1401201
4 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA S 45,00
1401202
2 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL S 57,26
1401301
0 ULTRA-SONOGRAFIA CRANIANA S 56,94
1401302
9 ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA S 44,82
1401402
5 ECOGRAFIA DE MAMAS - BILATERAL S 52,03
1401404
1 ECOGRAFIA DE TIREOIDE S 52,03
1401405
0 ULTRA-SONOGRAFIA  DO APARELHO URINARIO ( RINS , BEXIGA ) S 67,41
1401406
8 ULTRA-SONOGRAFIA  DO RETROPERITONIO S 75,27
1401406
9 ULTRA-SONOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES (TODAS) S 53,34
1401911
6 ULTRA-SONOGRAFIA  OBSTETRICA: COM DOPPLER COLORIDO S 48,89
1401928
6

DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAIS VISCERAIS (MESENTERICAS E TRONCO 
CELIACO) S 91,44

1401801
2 ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ( ABDOMEN SUP. RETROPERITONIO, RI S 107,33
1401101
8 ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA ( GINECOLOGICA ) S 45,00
1401912
4 ULTRA-SONOGRAFIA  PROSTATA ( VIA TRANSRETAL) S 88,36
1401901
9 ULTRA-SONOGRAFIA  DE ARTICULACAO S 56,94
1401903
5 ULTRA-SONOGRAFIA  DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISO S 108,81
1401908
6 ULTRA-SONOGRAFIA  ESTUDO DE 2 VASOS  COM DOPPLER PULSADO CON S 85,41
1401910
8 ULTRA-SONOGRAFIA  HIPOCONDRIO DIREITO ( FIGADO, VESICULA, VI S 72,32
1401501
3 ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM OU SEM DOPPLER S 94,00
1401502
1 ECOCARDIOGRAMA COM STRESS FISICO/FARMACOLOGICO S 200,00
1401401
7 ECOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL S 52,03
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CÓDIGO
IAMSPE

DESCRIÇÃO
AP
(autorização
prévia)

VALOR
TABELA
IAMSPE

31000002 GRUPO 31 -  RESSONANCIA MAGNETICA   

31011004 RESSONANCIA MAGNETICA I   

31013112 URO-RESSONANCIA S 350,00

31012051 RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO OU AORTA COM CINE-RM S 361,25

31012060 QUANTIFICACAO DE "SHUNT" PERIFERICO POR CINTILOGRAFIA S 162,67

31012078 CINTILOGRAFIA PARA AVALIACAO DO FLUXO VENOSO. S 162,67

31013019 RESSONANCIA MAGNETICA, ESTUDO DO FLUXO L S 147,31

31013027 RESSONANCIA MAGNETICA, ESPECTROSCOPIA DE S 383,00

31013035 RESSONANCIA MAGNETICA COM DIFUSAO S 383,00

31013043 RESSONANCIA MAGNETICA, TRATOGRAFIA POR S 383,00

31013060 RESSONANCIA MAGNETICA - SEQUENCIA FIESTA S 383,00

31011250 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO S 294,62

31013124 CISTOGRAFIA POR RM S 350,00

31013136 ESTUDO FUNCIONAL (MAPEAMENTO CORTICAL POR RM) S 282,52

31013148
RESSONANCIA MAGNETICA ENDOCAVITARIA (ENDORRETAL OU 
ENDOVAGINAL) S 350,00

31013153 RESSONANCIA MAGNETICA FETAL S 332,80

31013177 RESSONANCIA MAGNETICA COM ENDOSCOPIA VIRTUAL S 589,24

31013165 RESSONANCIA MAGNETICA MAMA S 282,52

31013201 ESPECTROSCOPIA CEREBRAL POR RESSON. MAG S 590,00

31013051 RESSONANCIA MAGNETICA, ESTUDO DA PERFUSAO S 383,00

31011080 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVIS S 332,80

31011241
RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR 
( BILATERAL ) S 282,52

31013180 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL S 441,87

31011063 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA S 294,62

31011098 RESSONANCIA MAGNETICA DE COTOVELO/ PUNHO (UNILATERAL) S 282,52

31011110 RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ( UNILATERAL ) S 282,52

31011128 RESSONANCIA MAGNETICA DE SEGMENTO APENDICULAR (UNILATERAL) S 282,52

31011136 RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES S 282,52

31011144 RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR S 332,80

31011160 RESSONANCIA MAGNETICA DO PLEXO BRAQUIAL (UNILATERAL) S 282,52

31011179 RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX S 332,80

31011187 RESSONANCIA MAGNETICA FACE (INCLUI SEIOS DA FACE) S 294,62

31011195 RESSONANCIA MAGNETICA PESCOCO S 294,62

31011209
ANGIO-RM (CRANIO OU PESCOÇO OU TORAX OU ABDOME) ARTERIAL OU 
VENOSA S 350,00

31011233 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA S 294,62

31011225 RESSONANCIA MAG COLUNA CERVICAL S 294,62

31011217 RESSONANCIA MAG ARTICULACAO COXO FEMURAL (BILATERAL) S 294,62

31011152 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ( UNILATERAL ) S 282,52

31011020 RESSONANCIA MAGNETICA  DO TORNOZELO OU PE (UNILATERAL ) S 282,52
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35000007 GRUPO 35 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA   

35010002 SUBGRUPO 01 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA   

35015039
ANGIOTOMOGRAFIA (CRANIO OU PESCOCO OU TORAX OU ABDOME) 
ARTERIAL OU VENOSA S 419,91

35014130 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES PUNHOS S 230,93

35014148 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES SACRO-ILIACO S 230,93

35015992 ANESTESIA / SEDACAO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S 93,17

35014156 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES COXO-FEMURAIS S 230,93

35014121 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES COTOVELOS S 230,93

35014164 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES JOELHOS S 230,93

35015014 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOT S 323,01

35015027 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM ENDOSCOPIA VIRTUAL S 419,91

35014040 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES OU OUVIDOS S 230,93

35015015 DENTAL (DENTASCAN) S 186,58

35014105 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES EXTERNO-CLAVICUL S 230,93

35014083 TOMOMIELOGRAFIA ATE TRES SEGMENTOS S 230,93

35014075
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEGMENTOS APENDICULARES 
(BRAC S 230,93

35014059 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE OU BACIA S 230,93

35014032 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE OU SEIOS DE FACE OU ARTIC S 186,58

35013028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA III - ABDOME SUPERIOR S 230,93

35012021 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX S 230,93

35011033 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  COLUNA CERVICAL , DORSAL,  LOMBA S 186,58

35011025 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  DE CRANIO S 186,58

35014113 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES OMBROS S 230,93

35014067 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE S 230,93

00101703 ARTRORESSONÂNCIA S 350,00

00101701 COLANGIORESSONÂNCIA S 350,00
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ANEXO II  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (MODELO)

FICHA DE CREDENCIAMENTO SADT - IAMSPE

DADOS CADASTRAIS
Razão Social: ________________________________________________________________________
Nome Fantasia: ______________________________________________________________________
Endereço: ________________________________ Nº: _______ Comp.: __________________________
CEP: ________________ Bairro: ____________________ Município/Estado: _____________________
E-mail:__________________________________ Fone: (___)____________  Fax: (___)_____________

DOCUMENTOS E CERTIDÕES
(    ) Licenças ou Alvarás da Vigilância Sanitária ou declaração de apresentação das mesmas
(    ) Contrato Social
(    ) CNPJ: ________________________________________
(    ) Inscrições no Cadastro de Contribuinte Municipal – CCM/ISSQN
(    ) 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: ___________________________
(    ) Certidão de Regularidade junto ao FGTS-CRF: _____________________________________
(    ) Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES: _________________
(    ) Responsável Técnico: ______________________________Reg. Conselho: ______________
(    ) Relação dos Profissionais do Corpo Clínico
(    ) Certificado de Inscrição da Entidade:______________________________
(   ) Indicação do responsável para a assinatura do Contrato, com cópia da documentação pessoal – RG/
CPF.
(    ) Atestado(s) de bom desempenho anterior/comprovação anual da entidade
(    ) Relação dos locais de atendimento

(   ) Há interesse em realizar, respeitados os limites de recursos orçamentários vinculados ao presente
credenciamento, o atendimento integral dos procedimentos constantes no Lote 01 do ANEXO I.

a) Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.
b) 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.
c) Declaro que a entidade está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme

Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998.
d) Declaro que a entidade atende às normas relativas a saúde e segurança do trabalho, nos termos

do parágrafo único, art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo.
e) Declaro que estou ciente do inteiro teor da Tabela IAMSPE prevista na Portaria IAMSPE Nº 18,

de 10/08/2018. 
f) Declaro de que os locais onde os serviços serão prestados estão na jurisdição do Município de

SÃO PAULO/SP.
g) Declaro, sob as penas da lei,  que a disposição do inciso XXXIII,  do art.  7º,  da Constituição

Federal de 1988 é respeitada pelo Estabelecimento de Saúde. 
h) Estou ciente e de acordo com os Termos do Edital nº ___/2019.

Data: ______________ Assinatura ______________________________________
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ANEXO III  
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

(MODELO)

TERMO DE CREDENCIAMENTO DECAM/IAMSPE Nº __/2019

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. Wilson Modesto Pollara, portador de cédula de identidade
RG nº 4.202.267 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)
______________________________, portador do RG nº ________________________
e  do  CPF  nº  __________________________,  de  conformidade  com  seus  atos
constitutivos,  doravante  designados  simplesmente  CREDENCIADO(A),  tem entre  si
justo e acordado o presente contrato de prestação de serviços ambulatoriais e exames
complementares, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais
normas regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  têm entre  si  justo  e  acordado o  que
segue, que reciprocamente outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui  objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de Serviços de
Apoio, Diagnóstico e Terapia (SADT) na Capital do Estado de São Paulo, conforme
estabelecido  nos termos do Edital  de  Credenciamento  nº  ____/2019,  publicado em
DOE de ____/____/_____, no Município de São Paulo, lote ______, cujo inteiro teor é
parte  integrante  deste  Termo  de  Credenciamento,  assim  como  a  declaração  de
habilitação  e  credenciamento  do(da)  CREDENCIADO(A),  publicada  no  DOE  de
____/____/_____, obrigando as partes entre si, naqueles termos.
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PARÁGRAFO ÚNICO
A assinatura deste Termo de Credenciamento formalizará contratação entre as partes,
obrigando-se  entre  si  conforme  seus  termos,  especificamente  quanto  ao  presente
instrumento,  as  condições  gerais  de  prestação  de  serviços,  condições  objetivas  e
subjetivas de participação, ajuste e de execução da prestação de serviços em comento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

A despesa com a execução do presente Credenciamento onerará à conta dos recursos
consignados no Programa de Trabalho nº ________________________ e na natureza
de  despesa  ____________________,  tendo  sido  emitida  a  Nota  de  Empenho  nº
__________________________,  de  ____/____/_____,  no  valor  estimativo  de  R$
xxx,00 (xxx).

PARÁGRAFO ÚNICO
Para os exercícios financeiros seguintes, até o término da vigência deste instrumento,
as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, extraindo-se, para
tanto, a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O(A) CREDENCIADO(A) poderá se opor à prorrogação de que trata o “caput” desta
cláusula,  desde  que  o  faça  mediante  documento  escrito,  recebido  pela
CREDENCIANTE  em  até  60  (sessenta)  dias  antes  do  vencimento  do  termo  de
credenciamento ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos
respectivos  termos  de  aditamento  ao  Termo  de  Credenciamento,  respeitadas  as
condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A não prorrogação do prazo de vigência do termo de credenciamento por conveniência
e  oportunidade  da  Administração  não  gerará  A(O)  CREDENCIADO(A)  direito  a
qualquer espécie de indenização.

PARÁGRAFO QUARTO
Não obstante o prazo estipulado no “caput” da cláusula terceira, a vigência do termo,
nos exercícios  subseqüentes  ao da assinatura  do pacto,  estará  sujeita  à  condição
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resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis
orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

PARÁGRAFO QUINTO

Ocorrendo a resolução deste instrumento, com base na condição acima estipulada, o
credenciado não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Para  todos  os  efeitos  legais  e  jurídicos,  as  partes  dão  ao  presente  Termo  de
Credenciamento o valor correspondente à somatória de todos os itens constantes no
rol de procedimentos para os quais o(a) credenciado(a) foi declarado habilitado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES DO CREDENCIADO

O(A)  CREDENCIADO(A)  obriga-se  a  prestar  os  serviços  conforme estabelecido  no
objeto  de  credenciamento  e  declaração  de  habilitação  publicada  no  DOE  de
____/____/____,  ora  declarada  em  forma  de  APÊNDICE a  este  Termo  de
Credenciamento,  respeitados  os  limites  orçamentários,  não  cabendo  ao  IAMSPE
nenhum  outro  pagamento  sobre  procedimentos  realizados  à  margem  de  tais
parâmetros, a qualquer título. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O(A)  CREDENCIADO(A)  aceita,  desde  já,  nas  mesmas  condições  pactuadas,  os
acréscimos ou supressões de procedimentos que se fizerem necessárias até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do ajuste, mediante Termo
de Aditamento, em conformidade com o §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO
Sem prejuízos de outras obrigações afetas à prestação dos serviços já estabelecidas
no edital de credenciamento, ao credenciado competirá:

I - Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando-se
os parâmetros de boa técnica e as normas legais aplicáveis.

II - Manter todas as condições de habilitação e de qualificação técnica exigidas
para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado.

II-I O IAMSPE poderá a qualquer momento solicitar a apresentação de
documentos  que  venham  a  comprovar  tais  condições,  podendo-se
suspender  quaisquer  pagamentos  em  caso  de  desobediência  a  tal
solicitação.
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III - Comunicar ao IAMSPE, por escrito e com antecedência mínima de 02 (dois)
dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução parcial ou
total dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de
fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.

IV  -  Responsabilizar-se  integralmente  pelo  fiel  cumprimento  dos  serviços
avençados.

V -  Manter  sigilo,  sob pena de responsabilidade civil,  penal  e  administrativa,
sobre qualquer assunto de interesse do IAMSPE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução dos serviços.

VI - Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
IAMSPE, cujas reclamações se obriga a atender.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O(A)  CREDENCIADO(A)  se  obriga  a  não  realizar  qualquer  tipo  de  divulgação  ou
propaganda  da  prestação  de  serviços  ora  contratada,  excetuando-se  os  casos
expressamente autorizados pelo IAMSPE.

CLÁUSULA SEXTA – 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.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO

Para fins de pagamento ao prestador de serviços, a apuração ao final de cada mês dos
serviços efetivamente prestados dar-se-á da seguinte forma:
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I - Corresponderá à multiplicação do valor unitário de cada procedimento
pelo número de procedimentos efetivamente realizados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O(A) CREDENCIADO(A) declara-se ciente e plenamente concorde com o inteiro teor
dos procedimentos e preços praticados pela TABELA IAMSPE, autorizada pela Portaria
IAMSPE Nº 40, de 27/12/2012 e alterações posteriores, que faz parte integrante do
presente, desde já obrigando as partes entre si a respeito do teor dessa norma.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O  valor  fixado  para  a  remuneração  será  reajustado  monetariamente  quando  da
atualização da Tabela IAMSPE, nos termos do inciso VIII, do artigo 34, do Decreto nº
52.474,  de  25/06/1970,  c/c  as  disposições  da  Portaria  IAMSPE  nº  34  de  09  de
Setembro de 2009 que fixa o mês de agosto de cada exercício como data-base para
reajuste da Tabela IAMSPE.

I  -  As  normas  reguladoras  da  prestação  de  serviços  e  cobranças  estão
disponíveis  para  consulta  no  “Manual  do  Prestador”,  publicado  no  sitio
www.iamspe.sp.gov.br,  declarando  o(a)  credenciado(a)  expressa  ciência  e
integral concordância com seu inteiro teor.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso a entidade CREDENCIADO(A) venha ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, não
haverá nenhuma retenção por parte do IAMSPE.  Instrução Normativa RFB n.º 765,
de 02 de agosto de 2007; e pela Instrução Normativa SRF n.° 480, de 15.12.2004 –
DOU de 29.12.2004, retificada no de 31.12.2004, alterada pela Instrução Normativa
n.º 791, de 10.12.2007, não haverá a retenção referente aos valores correspondentes
ao imposto de renda e as contribuições de que trata esta IN,  devendo a empresa
apresentar declarações comprobatórias. 

PARÁGRAFO QUARTO
Caso a entidade  CREDENCIADA não venha ser optante pelo SIMPLES NACIONAL,
em relação ao Imposto de Renda (IR) deverá ser observada respectivamente, a Lei
Federal nº 9532/97 e o Decreto Federal nº 3.000/99, havendo a retenção 1,5% (um e
meio por cento) sobre o valor bruto dos serviços pela CREDENCIANTE.

PARÁGRAFO QUINTO
Em relação ao  ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer  Natureza),  os serviços
estarão  sujeitos  a  lista  de  serviços  da  Lei  Municipal  respectiva.  Deverá  a  O(A)
CREDENCIADO(A)  comprovar  com  a  quitação  da  guia  de  recolhimento  junto  ao
CREDENCIANTE.  

PARÁGRAFO SEXTO
Cada pagamento  será  efetuado no prazo de 30 (trinta)  dias,  contados da data  do
recebimento  da  Fatura  pela  credenciante que  deverá  ser  acompanhada  de
comprovação de recolhimento  das importâncias  devidas ao FGTS (GFIP)  e  SEFIP
relativo à competência da medição, bem como as devidas ao PIS, COFINS e CSLL do
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mês imediatamente anterior, assim como as certidões do FGTS - CRF (Certidão de
Regularidade Fiscal) e a CND (Certidão Negativa de Débito) do INSS e a dos tributos
Federais (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da  União),  específicas  decorrentes  do  Termo  de  Credenciamento  a  ser  firmado  e
devendo ser entregues à Av. Ibirapuera, 981, Térreo.

PARÁGRAFO SÉTIMO
O pagamento relativo ao valor previsto no parágrafo anterior será 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. 

PARÁGRAFO OITAVO
Constitui  condição para  a  realização  do pagamento  a  inexistência  de  registros  em
nome da credenciada no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades  Estaduais  do  Estado  de  São  Paulo  –  CADIN  ESTADUAL,  o  qual  será
consultado por ocasião da realização do pagamento.

PARÁGRAFO NONO
Havendo  atraso  nos  pagamentos,  sobre  a  quantia  incidirá  correção  monetária  nos
termos do artigo 74, da Lei Estadual nº 6.554/89, bem como juros moratórios, à razão
de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso
verificado.

PARÁGRAFO DÉCIMO
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.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A  fiscalização  ou  acompanhamento  da  execução  do  desempenho  do  Termo  de
Credenciamento pelo DECAM/IAMSPE, não exclui nem reduz a responsabilidade do
credenciado  em  caso  de  inobservância  das  obrigações  assumidas  ou  de  danos
causados  diretamente  à  Administração  ou  a  terceiros,  nos  termos  da  legislação
vigente, em especial o artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO
A fiscalização dos serviços pelo PELO(A) CREDENCIANTE não exclui, nem reduz a
completa responsabilidade DO(A)  CREDENCIADO(A) pela inobservância de qualquer
obrigação assumida.

CLÁUSULA NONA – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
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O  IAMSPE  poderá  a  qualquer  tempo  promover  o  descredenciamento  por  razões
devidamente fundamentadas em fatos supervenientes ou conhecidas, que importem
comprometimento da sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou da postura profissional,
ou  ainda  que  fira  o  padrão  ético  ou  operacional  do  trabalho,  sem  que  caiba  ao
credenciado qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso, seja a que
título for. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Será  descredenciado  aquele  também  que  durante  a  vigência  do  Termo  de
Credenciamento,  infringir  as  condições  iniciais  de  habilitação  afetas  à  vigilância
sanitária, assim constatada através da “Comissão de Credenciamento do IAMSPE” ou
por funcionário(s) designado(s) pelo IAMSPE.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O(A)  CREDENCIADO(A)  deverá  dar  o  livre  acesso  em  quaisquer  instalações  do
estabelecimento, aos acima indicados, devidamente designados e apresentados, por
escrito, constituindo inexecução contratual impedir ou dificultar a inspeção.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido na forma, com as conseqüências e
pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO
O(A) CREDENCIADO(A) reconhece, desde já, os direitos do DO(A) CREDENCIANTE
nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUINTO
O(A) CREDENCIADO(A) poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo,
desde que requerido com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, garantindo a
continuidade de atendimentos aos internados pertencentes à rede de atendimento do
IAMSPE.

PARÁGRAFO SEXTO
Nas hipóteses previstas no “caput” da cláusula nona e no seu parágrafo primeiro, fica
assegurado AO(A) CREDENCIADO(A) o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas
razões pela “Comissão de Credenciamento do IAMSPE”, que opinará em 05 (cinco)
dias úteis e a submeterá ao Superintendente, para tomada de decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

É defeso O(À) CREDENCIADO(A) a subcontratação total ou parcial do OBJETO deste
termo, bem como sua cessão ou transferência, total ou parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
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Se o 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 IV), no que couber. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As sanções de que trata o “caput” desta cláusula deverão ser registradas no CAUFESP
e no endereço eletrônico  www.sancoes.sp.gov.br,  garantido o exercício  de prévia  e
ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO 
As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

PARÁGRAFO TERCEIRO 
As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito O(A) CREDENCIADO(A).

PARÁGRAFO QUARTO 
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO 
Caso os serviços prestados não correspondam às especificações exigidas no Termo de
Credenciamento,  O(A)  CREDENCIADO(A)  deverá  adequá-los  àquelas,  no  prazo
estabelecido pelo DECAM/IAMSPE, sob pena de aplicação da penalidade estabelecida
no “caput” da cláusula décima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

I  - Consideram-se  partes  integrantes  do  presente  termo,  como  se  nele
estivessem transcritos:

a) O Projeto Básico;
b) A Resolução SGP nº 13 de 05/10/07;
c)  O  Formulário  de  Inscrição  (Anexo  II)  apresentado(a)  PELO(A)
CREDENCIADO(A);
d) O Edital de Credenciamento.

II  - Aplicam-se às omissões deste contrato 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.
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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 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  O(A)
CREDENCIADO(A).

São Paulo, ___ de _____________ de 20__.

PELO IAMSPE:

DR. WILSON POLLARA
SUPERINTENDENTE

PELO CREDENCIADO(A):

TESTEMUNHAS:

NOME NOME
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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 Ges-

tão 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.

41



Processo nº 10568/13

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

lecidas nos artigos 3º e 4º desta Resolução, sem prejuízo das demais sanções administrativas cabí -

veis.

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

zado 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 con -

tratado, 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 Procurado-

ria 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.
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