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Processo Iamspe Nº 009802/2009 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 142/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Decio Ribeiro de Assunção 
Junior - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade ginecologia/obstetricia. - Munici-
pio: Jales - Data da Assinatura: 24/06/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 005087/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº144/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado:Fabricio Anequini - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade ortopedia. - Municipio: Marilia - Data da Assina-
tura: 06/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 005072/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº153/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado:Juliana Alves Lois Andretta 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade clinica médica. - Municipio: Marilia - Data da 
Assinatura: 06/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 006242/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 171/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Luis Henrique Barbosa 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade reumatologia. - Municipio: Sorocaba - Data da 
Assinatura: 24/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 005084/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 146/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Marcelo Ricardo Riva 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidadeginecologia/obstetricia. - Municipio: Santos - 
Data da Assinatura: 10/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006307/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 181/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Ser-
vidor Público Estadual - Credenciado: Marco Antonio Merelles 
Name - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade otorrinolaringologia - Municipio: 
Jau - Data da Assinatura: 22/06/2011 - Vigência: O prazo de 
vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006324 / 2010 - 1º Termo de Aditamen-
to ao Credenciamento Nº191/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Ser-
vidor Público Estadual - Credenciado: Maria Seiko Kaji - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade clinica médica. - Municipio: Presidente Venceslau 
- Data da Assinatura: 30/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006318/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 175/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Rui do Prado Filho - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na espe-
cialidade clinica médica. - Municipio: Ribeirão Preto - Data da 
Assinatura: 29/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 006306/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 182/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Romeu Mira - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade ortopedia. - Municipio: Jau - Data da Assinatura: 
22/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006319/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 174/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Ulisses Cardoso Mar-
ques - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial na especialidade cirurgia geral. - Municipio: Ribeirão Preto 
- Data da Assinatura: 16/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 004734/2009 - 2º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 075/2009 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Cellab Clinica Médica 
Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial na especialidade cardiologia, clinica médica, endocrinolo-
gia, ginecologia/obstetrícia, pediatria, dermatologia. - Municipio: 
Taboão da Serra - Data da Assinatura: 27/06/2011 - Vigência: O 
prazo de vigência do termo é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e suces-
sivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

Processo Iamspe Nº 002602/2009 - 2º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 067/2009 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Hassib Habib Faruch 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade ginecologia/obstetricia. - Municipio: Lins - Data 
da Assinatura: 27/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do 
termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006461/2009 - 2º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº071/2009 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Hospital de Olhos de 

Arthur Pereira Neto Ltda - Objeto: Prestação de serviços de 
assistência à saúde para atendimento em consultórios ou em 
clínicas em regime ambulatorial nas especialidades endocri-
nologia, alergia/imunologia, cirurgia vascular, pediatria, clinica 
médica, otorrinolaringologia. - Municipio: São Paulo - Data da 
Assinatura: 24/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 006239/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 187/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Clinica Médica Radial 
Ss Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade pediatria, ortopedia, ginecologia/ 
obstetricia, nefrologia, urologia, psiquiatria, clínica médica, 
oftalmologia. - Municipio: São Paulo - Data da Assinatura: 
16/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 001730/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 117/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Corpo em Harmonia Clinica 
Médica e Fisioterapia Ltda. - Objeto: Prestação de serviços de 
assistência à saúde para atendimento em consultórios ou em 
clínicas em regime ambulatorial na especialidade clinica médi-
ca, reumatologia, ortopedia,cirurgia vascular,endocrinologia. 
- Municipio: São Paulo - Data da Assinatura: 13/06/2011 - Vigên-
cia: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 001733/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 119/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Dom Bosco Serviços 
Médicos e Diagnósticos Ltda - Objeto: Prestação de serviços de 
assistência à saúde para atendimento em consultórios ou em 
clínicas em regime ambulatorial nas especialidades cardiolo-
gia, clinica médica dermatologia, endocrinologia, ginecologia/
obstetricia, otorrinolaringologia, reumatologia, cirurgia vascular, 
urologia, gatroenterologia. - Municipio: São Paulo - Data da 
Assinatura: 09/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 006311/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 168/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado:Elo Serviços Médicos 
Ss - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial nas especialidades ginecologia/obstetricia, dermatologia. 
- Municipio: Ribeirão Preto - Data da Assinatura: 29/06/2011 
- Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 005090/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº132/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Hs Serviços Médicos Ss 
Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambu-
latorial na especialidade gastroenterologia. - Municipio: Bauru 
- Data da Assinatura: 30/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006321/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 161/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Ortopedia e Traumatologia 
Apoio Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade ortopedia. - Municipio: São Ber-
nardo do Campo - Data da Assinatura: 24/06/2011 - Vigência: O 
prazo de vigência do termo é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e suces-
sivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

processo iamspe nº 006316/2010 - 1º termo de aditamento 
ao credenciamento nº 164/2010 - despacho do sr. superinten-
dente - credenciante: instituto de assistência médica ao servidor 
público estadual - credenciado: oto rinum clinica ltda - objeto: 
prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade otorrinolaringologia. - municipio: ribeirão preto - 
data da assinatura: 16/06/2011 - vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

processo iamspe nº 006310/2010 - 1º termo de aditamento 
ao credenciamento nº 180/2010 - despacho do sr. superin-
tendente - credenciante: instituto de assistência médica ao 
servidor público estadual - credenciado: altino pinto - objeto: 
prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade dermatologia. - municipio: registro - data da 
assinatura: 24/06/2011 - vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

processo iamspe nº 006241/2010 - 1º termo de aditamento 
ao credenciamento nº 172/2010 - despacho do sr. superinten-
dente - credenciante: instituto de assistência médica ao servidor 
público estadual - credenciado: arnaldo da cunha fraga costa 
junior - objeto: prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambu-
latorial na especialidade dermatologia. - municipio: sorocaba 
- data da assinatura: 24/06/2011 - vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 005082/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 148/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Cleso Jose Mendes de 
Castro Andrade Filho - Objeto: Prestação de serviços de assistên-
cia à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade oftalmologia. - Municipio: 
Campinas - Data da Assinatura: 09/06/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006243/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 00172/2010 - Despacho do Sr. Supe-
rintendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Fabiane Cal Zacarias 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade pneumologia. - Municipio: Sorocaba - Data da 
Assinatura: 24/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 007875/2011 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 068/2011 - Homologação do Sr. Superinten-
dente: 09/07/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Ana Paula Polli 
Lopes - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial na especialidade clínica médica. - Municipio: Monte Azul 
Paulista - Data da Assinatura: 19/07/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 001321/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 039/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: F& J Saab Oftalmologia 
Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial na especialidade oftalmologia. - Municipio: Bauru - Data 
da Assinatura: 08/04/2011 - Vigência: O prazo de vigência do 
termo é 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.

Processo Iamspe Nº 002569/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 077/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Incorp Centro Médico 
Cardiologico Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade cardiologia, clinica médica 
- Municipio: Piraju - Data da Assinatura: 06/04/2011 - Vigência: 
O prazo de vigência do termo é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e suces-
sivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

Processo Iamspe Nº 004306/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 097/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Andrezza Telles Westin 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambu-
latorial na especialidade dermatologia - Municipio: São João da 
Boa Vista - Data da Assinatura: 07/04/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 04287/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº110/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Guilherme Ivantes Huback 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade clinica médica - Municipio: Itapolis - Data da 
Assinatura: 07/04/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 004291/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 106/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Rodrigo Comanetti Correa 
- Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para aten-
dimento em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial 
na especialidade ginecologia /obstetricia. - Municipio: Ituverava 
- Data da Assinatura: 07/04/2011 - Vigência: O prazo de vigência 
do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 004289/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 107/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Thais Rinhel Ache - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na 
especialidade alergia/imunologia,pediatria. - Municipio: Ribeirão 
Preto - Data da Assinatura: 07/04/2011 - Vigência: O prazo de 
vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 011566/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 093/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Cassio de Azevedo 
Marques Filho - Objeto: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade alergia/imunologia,clinica 
médica. - Municipio: São João da Boa Vista - Data da Assinatura: 
07/04/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 001732/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 118/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Azoublatt Médicos 
Associados Ss Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade endocrinologia. - Muni-
cipio: São Paulo - Data da Assinatura: 26/05/2011 - Vigência: O 
prazo de vigência do termo é de 12 (doze) meses, a contar da 
data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e suces-
sivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

Processo Iamspe Nº 006234/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 190/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Arighi Clinica Médica 
Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade clinica médica, ginecologia /obs-
tetricia - Municipio: São Paulo - Data da Assinatura: 24/06/2011 
- Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 005088/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 151/2009 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Climed Saude - Objeto: 
Prestação de serviços de assistência à saúde para atendimento 
em consultórios ou em clínicas em regime ambulatorial na espe-
cialidade otorrinolarinologia. - Municipio: Andradina - Data da 
Assinatura: 21/06/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo 
é 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.

Processo Iamspe Nº 013217/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 126/2010 - Despacho do Sr. Superinten-
dente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual - Credenciado: Clinica de Olhos Denise Leite 
Sc Ltda - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade oftalmologia. - Municipio: Ribei-
rão Preto - Data da Assinatura: 21/06/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 006238/2010 - 1º Termo de Aditamento 
ao Credenciamento Nº 185/2010 - Despacho do Sr. Superin-
tendente - Credenciante: Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual - Credenciado: Clinica Médica Dr 

Pública junto à Comissão de Execução e Desenvolvimento, do 
Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento- Gestão Integrada RH–Folh@, nos termos do artigo 
9º do Decreto nº 55.209, de 18 de dezembro de 2009.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Despachos do Secretário
-- RATIFICO a dispensa de licitação, declarada pelo Senhor 

Coordenador do DETRAN, com fundamento no artigo 24, inciso 
VIII, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, para contratar a Fun-
dação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, no valor 
total de R$ 1.336.533,36 (um milhão trezentos e trinta e seis mil 
quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), tendo 
por objeto a prestação de serviços de administração de bolsas 
de estágios a serem concedidas a estudantes regularmente 
matriculados e com freqüência efetiva nos cursos vinculados 
às instituições de ensino público ou privado e ensino superior 
e ensino médio.

-- No processo SS 001.0001.00973/2010, sobre organização 
social: À vista dos elementos que instruem os presentes autos, 
com especial destaque para a representação formulada pelo 
Secretário da Saúde, tendo presentes, ainda, Parecer CJ/SS nº 
718/2011 às fls. 601/605, Parecer CJ/SGP n.º 27/2011, às fls. 
486/498, e manifestação da CJ/SGP nº 26/2011 ás fls. 608/610, 
com fundamento na LC 846/98 e o disposto no Decreto nº 
53.375/08, QUALIFICO a FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP entidade sem fins 
lucrativos, CNPJ nº 46.230.439/0001-01, como organização 
social da área da saúde, de modo a habilitá-la à celebração 
de contrato de gestão com o Estado, por intermédio da Pasta 
da Saúde, observadas, na oportunidade, as normas legais e 
regulamentares pertinentes e as recomendações contidas no 
referido parecer.

Extrato de Termo de Cooperação
Processo DETRAN nº 138356-6/2001 - Prot. Chefe Gab. GS 

nº 6648/2011.
Partes Convenentes – A Secretaria de Gestão Pública e a 

Secretaria da Segurança Pública.
Objeto – Termo de Cooperação que tem por objeto esta-

belecer as atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
no exercício da competência para executar a fiscalização de 
trânsito, como agente do Departamento Estadual de Trânsito, 
órgão executivo estadual de trânsito, concomitantemente com 
os demais agentes credenciados, legitimando o desempenho de 
suas atividades, nos termos do artigo 23, inciso III, do Código de 
Trânsito Brasileiro.

Vigência - 05 (cinco) anos.
Data da assinatura 27/07/2011

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Portarias Disciplinares
De 18-7-2011
Determinando
a instauração do competente Processo Administrativo Dis-

ciplinar objetivando a apuração dos fatos contidos no Processo 
IAMSPE 9614/2010.

a instauração do competente Processo Administrativo Dis-
ciplinar objetivando a apuração dos fatos contidos no Processo 
IAMSPE 8296/2011.

De 22-7-2011
Determinando a instauração do competente Processo 

Administrativo Disciplinar objetivando a apuração dos fatos 
contidos no Processo IAMSPE 8440/2011.

Extratos de Credenciamento para Prestação de Servi-
ços em Regime Ambulatorial

PROCESSO IAMSPE Nº 007878/2011 - TERMO DE CREDEN-
CIAMENTO DECAM Nº 060/2011 - HOMOLOGAÇÃO DO SR. 
SUPERINTENDENTE: 09/07/2011 - CREDENCIANTE: INSTITUTO 
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 
CREDENCIADO: CENTRO DE EXCELÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA 
e CARDIOLOGIA S/S - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM CONSULTÓ-
RIOS OU EM CLÍNICAS EM REGIME AMBULATORIAL NA ESPE-
CIALIDADE CARDIOLOGIA e CLÍNICA MÉDICA. - MUNICIPIO: 
MATÃO - DATA DA ASSINATURA: 12/07/2011 - VIGÊNCIA: O 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO É DE 12 (DOZE) MESES, a 
CONTAR DA DATA DA ASSINATURA, PODENDO SER PRORRO-
GADO POR IGUAIS e SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ o LIMITE DE 
60 (SESSENTA) MESES.

Processo Iamspe Nº 007874/2011 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 061/2011 - Homologação do Sr. Superin-
tendente: 09/07/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Clínica de 
Assessoria Médica Campos e Moretti S/S - Objeto: Prestação de 
serviços de assistência à saúde para atendimento em consul-
tórios ou em clínicas em regime ambulatorial na especialidade 
gastroenterologia. - Municipio: Ribeirão Preto - Data da Assina-
tura: 13/07/2011 - Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 007970/2011 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 059/2011 - Homologação do Sr. Superinten-
dente: 09/07/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Gisele Delfino 
Zamberlan - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde 
para atendimento em consultórios ou em clínicas em regime 
ambulatorial na especialidade ginecologia/obstetrícia. - Muni-
cipio: Presidente Prudente - Data da Assinatura: 12/07/2011 
- Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 000075/2009 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 018/2011 - Homologação do Sr. Superin-
tendente: 25/03/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Luciana 
Martos Grion Valente - Objeto: Prestação de serviços de assis-
tência à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas 
em regime ambulatorial na especialidade ginecologia/obstetrí-
cia. - Municipio: Adamantina - Data da Assinatura: 11/07/2011 
- Vigência: O prazo de vigência do termo é 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.

Processo Iamspe Nº 007872/2011 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 071/2011 - Homologação do Sr. Superinten-
dente: 09/07/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Marcelo de Paula 
Lima - Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para 
atendimento em consultórios ou em clínicas em regime ambula-
torial na especialidade clínica médica. - Município: Franca - Data 
da Assinatura: 20/07/2011 - Vigência: O prazo de vigência do 
termo é 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.

Processo Iamspe Nº 007871/2011 - Termo de Credencia-
mento Decam Nº 070/2011 - Homologação do Sr. Superin-
tendente: 09/07/2011 - Credenciante: Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual - Credenciado: Marcelo 
Mazzotta Sampaio - Objeto: Prestação de serviços de assistência 
à saúde para atendimento em consultórios ou em clínicas em 
regime ambulatorial na especialidade ortopedia. - Municipio: 
Franca - Data da Assinatura: 20/07/2011 - Vigência: O prazo 
de vigência do termo é 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.


