






















TERMO ADITIVO N° 02 AO CONVENIO N° 2017/0405-01-00 PARA A REALlZA<;Ao DE 
PERiclAS MEDICAS AOS SOLICITANTES DO BILHETE UNICO ESPECIAL - PESSOA 
COM DEFICIENCIA E SERVlvO ATENDE, CELEBRADO EM 02.10.2017, ENTRE A 
"sAo PAULO TRANSPORTE S/A." E 0 "INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE sAo PAULO", NA FORMA ABAIXO MENCIONADA: 

SAO PAULO TRANSPORTE S/A 
Ger~ncia de ContratacOes Administrativas 

Reaistro N.°oto (+{ 0 ""0 $;-O{ - 0 C)J 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a sAo PAULO 
TRANSPORTE S/A., ora denominada "SPTran~, neste ate representaQa_por se _ u~iretor ~ 

e por seu Procurador, ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em 
conformidade com seu Estatuto Social, e 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE sAo PAULO, ora denominado "IMESC", neste ate representado por 
seu Superintendente, ao final nomeado e qualificado, que tambem subscreve 0 presente, 
tem entresi justo e aven9ado, em ADITAMENTO ao mencionado convenio, aprovado por 
meio da Resolu9ao da Diretoria da "SPTrans" nO 18/141, datada novembro de 
2018, 0 seguinte: JiOLHA..-: 

CLAuSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

IIQ2017 ~ 405 

KeUa Maria de ConceI96o SDeo 

1.1. 0 ajuste fundamenta-se nos expressos termos do item 8.1. 0 0 Igo 
e Integridade da SPTrans, com motiva9ao dada pela Lei Federal nO 13.303/16 . 

CLAuSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a inclusao de clausula relacionada a 
observancia do C6digo de Conduta e Integridade da SPTrans. 

CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA 

3.1. A vigen cia do presente Termo Aditivo inicia-se na data de sua assinatura. 

CLAuSULA QUART A - DA INCLUsAo 

4.1. Fica inclufda a Clausula Decima Primeira - DA OBSERVANCIA DO CODIGO 0 
CONDUTA E INTEGRIDADE, no Contrato Original, com a seguinte reda9ao: 

SaO Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 3115-5144 

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013·000 PA8X 3293·2700 
Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026·030 - PA8X 11 2796·3299 



NQ 2 0 1 7 I rans 

"cLAuSULA DECI 

- DA OBSERVANCIA DO C6DIGob; ~ w ;;~~iI~~~ E-

o IMESC declara que conhece e se compromete, no 
cumprimento do presente contrato, a respeitar as disposic;oes contidas no 
C6digo de Conduta e Integridade da SPTrans, que se encontra disponivel 
para consulta no link: http://dados.prefeitura.sp.gov.brldatasetJ0555564c-
5e 1 d-4179-a6eb-fa 7ef822347 4IresourceI54514465-e36f-41 b3-b 129-
95dc2cd6794aldownloadlcodigo-de-conduta-e-integridade-versao-15-06-
18.pdf. 

Em cumprimento ao item 8.1 do C6digo de Conduta e 
Integridade da SPTrans, os canais de denuncias relativas as questoes eticas 
e de integridade institucional sao os seguintes: 

e-mail: 
telefone: 
correspondEmcia: 

comite.conduta@sptrans.com.br 
3396-7858 
Envelope Lacrado enderec;ado a: 
Comite de Conduta da SPTrans 
Rua Boa Vista, 136 - 1 ° andar (Protocolo) 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA 

-DO FORO-

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA 

- DAS DISPOSICOES FINAlS -

CLAuSULA QUINTA - DAS DISPOSIC;OES FINAlS 

" 

5.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais clausulas, seus itens e subitens, 
condic;oes e estipulac;oes contidas no Convenio Original, e em seu Termo Aditivo nO 
01, que nao foram objeto do presente instrumento e que nao sejam conflitantes 
com 0 que ora e pactuado. 

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam 0 presente Termo Aditivo n° 02 ao Convenio nO 2017/0405-01-00, elaborado 

Sao Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 113396-6800 
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014 -000 PABX 3115-5144 



02 (duas) vias de igual tear e forma, pare u ~~aa j ~~ ntE as testemunhas 
abaixo assinadas, a tudo presentes. L... __ .rl2!Pt'onl. ... iiMUIII · ~~:.-._ ..... 

Sao Paulo, 04 de fevereiro de 2019. 

SAO PAULO TRANSP 

"SPTrans" 

SIMAO ~~~ 

~ 
radar 

~ n° 0 ·2.820.038-98 
RG n° 12.316.201-4 

pera90es 
PF nO 007.499.948-60 
RG nO 5.980.900-0 

INSTITUTO DE MEDICINA ~ SOCIAL E DE- GRIMINOLOGIA DE SAO PAU(;;;O 

"IMESC" 

f: ~~oR.~/{ 
SERGIO ORDEIRO DE ANDRADE 

Superintendente 
CPF nO 804.323.368-34 

RG nO 7.812.941-2 

1a ~ 
Testemu ~ 

Nome: ....,.e;mGardOdaSilva 

2a 
------~---- ~ ----

Nome: 

RG n.O RG: 13.474.261.R RG n.o 

ADITIVO registrado na 
Gerencia de ContratacOes Admin~trativas da 
sAo PAULO TRANSPORTE S/A em 

J 

o YI O~ I ~ sob n,O ~ ±fo/.fCA'-O) O;v 

KeMa ~ Conce~o Sileo 
Pronf'121.900-6 

Sao Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 

End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 3115-5144 

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 3293-2700 
Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 ~ PABX 11 2796-3299 



TERMO ADITIVO N° 01 AO CONVENIO N° 2017/0405-01-00 PARA A REALlZA<:;Ao DE 
PERfclAS MEDICAS AOS SOLICITANTES DO BILHETE UNICO ESPECIAL - PESSOA 
COM DEFICIENCIA E SERVI<:;O ATENDE, CELEBRADO EM 02.10.2017, ENTRE A 
"sAo PAULO TRANSPORTE S/A." E 0 "INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE sAo PAULO", NA FORMA ABAIXO MENCIONADA: 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a sAo PAULO 
TRANSPORTE S/A., ora denominada "SPTrans", neste ate representada por seu Diretor 
e por seu Procurador, ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em 
conformidade com seu Estatuto Social, e 0 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE sAo PAULO, ora denominado "IMESC", neste ate representado por 
seu Superintendente, ao final nomeado e qualificado, que tambem subscreve 0 presente, 
tem entre si justo e avengado, em ADITAMENTO ao mencionado convenio, aprovado por 
meio da Resoluc;ao da Diretoria da "SPTrans" nO 18/114, datada de 02 de outubro de 

2018, 0 seguinte: sAo PAULO TRANSPORTE S/A 
Ger&ncia de ContrataCOes Administratlvas 

CLAuSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

1.1. o presente ajuste tem origem e motivagao em determinagao a Portaria SF nO 
389/2017 e fundamento legal no artigo 57, inciso II c/c com 0 artigo 116 e artigo 58 
inciso I, § 1° da Lei Federal nO 8.666/93. 

PALe 

CLAuSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. Constituem objeto do presente Termo Aditivo: 

2.1.1. Alteragao do indexador de reajuste de prego do Convenio Original; 

2.1.2. Prorrogagao do prazo de vigencia estipulado no Convenio. 

CLAuSULA TERCEIRA - DA AL TERACAo 

3.1 . Fica alterada a Clausula Quinta - Dos Val ores dos Exames, do Convenio Original, 
passando a ter a seguinte redagao: 

"cLAuSULA QUINTA - DOS VALORES DOS EXAMES 

Paragrafo Unico ... ............... .............. .... ......... ... .................. ....... .... ........ .. . 

1. Na conformidade com a legislar;ao vigente, os prer;os contratuais serao 
reajustados, obedecidos os seguintes criterios: 

R= Po x [( 
11 ---'---) 
10 

1J 

ONOE: 

R = Valor do reajustamento; 

SaO Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 3115-5144 

Rua X V de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 3293-2700 

Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299 

I 



FOlHA N-: 

PALe 

Po = ~'m p r:;os do con tra to, base 

10 = Numero indice de Prer:;os ao Consumidor - IPC apurado pela 
Fundar:;ao Instituto de Pesquisas Economicas - FIPE, referente 
ao mes da base dos prer:;os, isto e, julho/2017; 

11 = Numero in dice de Prer:;os ao Consumidor - IPC apurado pela 
Fundar:;ao Instituto de Pesquisas Economicas - FIPE, referente 
ao mes da anualizar:;ao da base de prer:;os, isto e, julho/2018, e 
julho dos an os subsequentes, no caso de prorrogar:;ao do prazo 
contratual; 

1. 1. 0 reajuste obedecera as disposir:;oes contidas na Portaria SF nO 389 de 18 
de dezembro de 2017 ou outro dispositiv~ legal que venha a substitui-Ia; 

1.2. 0 calculo do reajuste se dara em funr:;ao da variar:;ao ocorrida entre 0 mes 
da data base julho/2017 e 0 mes de sua anualizar:;ao julho/2018 e vigorara 
sobre os prer:;os contratuais a partir do mes de julho/2018 e julho dos an os 
subsequentes, no caso de prorrogar:;ao de prazo contratual; 

1.2.1. 0 percentual de reajuste sera calculado considerando 2 (duas) casas 
decimais, efetuando-se 0 arredondamento por criterio matematico. 
Exemplo: 5.425% sera arredondado para 5,43%; 5,424% sera 
arredondado para 5,42%; 

1.2.2. 0 valor referente ao reajuste de prer:;os somente sera exigivel no 
primeiro pagamento devido a "SPTrans", depois de transcorridos 12 
(doze) meses da data estabelecida como "data base" do prer:;o (Po) e 
apos a divulgar:;ao oficial do indice adotado na formula acima, sendo 
vedada a aplicar:;ao de indice provisorio; 

1.2.3. A aplicar:;ao de novos reajustes devera considerar a data e os valores 
do reajuste anterior, restando vedada a aplicar:;ao de indices 
acumulados por um periodo superior a 12 (doze) meses." 

CLAuSULA QUARTA - DA VIGENCIA 

4.1. 0 prazo deste Termo Aditivo e de 12 (doze) meses, iniciando-se em 02 de outubro 

de 2018, encerrando-se em 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado, 

mediante formalizac;c3o do Termo Aditivo, nos termos da legislac;c3o em vigor. 

CLAuSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS 

5.1. Os recursos necessarios para suportar as despesas deste instrumento, para 0 
exercfcio de 2018 constam da "Previsc3o OrC;amentaria da SPTrans", conforme 
RequisiC;c30 de Compra - RC nO 22310. 

5.2. Para 0 exercicio de 2019 fica condicionado a aprovac;c3o da respectiva 
OrC;amentaria. 

SaO Paulo Transporte S/A 
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014·000 PABX 11 3396-6800 

End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 3115-5144 

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 3293-2700 

Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026·030 - PABX 11 2796·3299 



=~ 1~ S- 1= 
N~ 2 0 1 7 / 0 4 0 5 - 01 11 SPTrans 

CLAuSULA SEXTA - DO VALOR 

6.1. Para todos os efeitos legais, as partes contratantes dao ao presente Termo Aditivo 
o valor total de R$ 47.751,60 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um 
reais e sessenta centavos), referido a base julho/2018; 

.. 
6.2. 0 valor do presente Termo Aditivo, na base julho/2017 e de R$ 46.468,80 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). 

CLAuSULA SETIMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

7.1. Integram este instrumento como se nele estivessem transcritos: 

7.1.1. E-mails trocados entre as empresas, datados de 19 e 20 de setembro e 1° 
de outubro de 2018; 

7.1.2. Plano de Trabalho. 

CLAuSULA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAlS 

8.1. Ficam mantidas e ratificadas todas as demais clausulas, seus itens e subitens, 
condic;oes e estipulac;oes contidas no Convenio Original, que nao foram objeto do 
presente instrumento e que nao sejam conflitantes com 0 que ora e pactuado. 

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam 0 presente Termo Aditivo n° 01 ao Convenio nO 2017/0405-01-00, elaborado em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito juridico, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, a tudo presentes. 

SAO PAULO TR 
"SPTRANS" 

Sao Paulo, o 2 OUT. 201) 

Diretor :--.. perac;oes Pro urador 
C nO 007.499.948-60 CPF n~ 42.820.038-98 

RG nO 5.980.900-0 RG n° 12.316.201-4 

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO 
"IMESC" 

Sao Paulo Transporte S/A 

lL: ~. ~ t;( 
SERGly Cl"'~RDEIR OD E ANDRADE 

Superintendente 
CPF nO 804.323.368-34 

RG nO 7.812.941-2 I t(D ~ 

2a ~ futI( --,------,-,---
Nome Kells Maria da ~ Sileo 
R G n. ° RG: 25.474.105-8 

Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 Rua XV de Novembro. 268 Centro CEP 01013-000 PABX 3293-2700 

Rua Santa Rita. 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299 End. Corresp. Rua Boa Vista. 136 Centro CEP 01014-000 PABX 3115-5144 
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PUNIO YOSHIKAWA <PliniO.YOShikawa @ s~ira ' n · s . c-~~r> 

Convenio SPTrans-IMESC. Reuni~ - fjgm~:te1Tni~tM:h:rfrrQice de reajuste do 

valor das pericias. 
2 mensagens 

PAle 

PUNIO YOSHIKAWA <plinio.yoshikawa@sptrans com .br> 

10(p 
7 ,I 0jbO 

Para: julianalugani@imesc.sp.gov.br, sergio.mique eti~ ~~~~~9805l1eo 

de setembro de 2018 13:38 

Cc: JOSE BIAGIONI <jcarlos . biagioni@sptrans.co ~ " ~.~~~~~~~~~~"Ie+etcu spt ra n s .com.br> 

Boa t arde Juliana, Dr. Sergio . 

Inicia lment e ag radecernos pela receptividade' na reuniao realizada no dia 18/09/2018 . 

Solicitarnos esta reuniao para, em comum acordo, definirmos 0 fndice de reajuste a ser 

utilizado para corre<;ao dos valores das perfcias rnedicas realizada pelo IMESC. Conforrne 
/- explanado pelo Sr. Jose Carlos Biagioni/Gerente de Mobilidade Especial, 0 fndice a ser utilizado 

deve ser 0 IPC- FIPE , de acordo com a Porta ria SF nO 389 de 18/12/ 2017, fndice que, de 
acordo com a Julia na, j a e ut ilizado pelo I MESC. 

Desta fo rma, solic ito a gent ileza de confirmar a ut iliza<;ao do indice IPC-FIPE para 0 ca lculo do 
reajust e dos valores das perfcias para 0 Convenio SPTrans- I MESC. 

Em refere nc ia a solic ita <;ao de realizar palest ras pa ra os rredicos peritos do 1M ESC, informa rnos 
que t erernos urn grande prazer em realizar estas palestras. Oportunarne nt e informarernos as 
datas e horarios destas palestras. . 

Agradecernos nova mente pela receptividade e reiterarnos 0 convite para conhecer as 

dependencias da Gerencia de Mobilidade Especial, aqui na SPTrans/Santa Rita. 

Atenciosarnente. 

PREFErrtJRA DE 

sAo PAULO 
MOslLlaADE 

t fRAN$PORUS 

PUnio Yoshikawa 
Ger~nc i a de Mobi lidade Especial 
Tecnico de Proc:essosAdministrativQ5 ... IR 

11 219&03299 (r. 521) 
Rli a Santa Rita. 500 - Pari 
03026--03 0- SdO Paulo - SP 

www.sptrans.com.br 

Juliana Lugani Pinto <julianalugani@imesc.sp.gov.br> 20 de setembro de 2018 14:50 

Para: PLiNIO YOSHIKAWA <plinio.yoshikawa@sptrans.com.br> 
Cc: Sergio Luiz Miqueleti <sergio.miqueleti@imesc.sp.gov.br>, JOSE BIAGIONI 

<jcarlos.biagioni@sptrans.com.br>, SIMAO NETO <simao.neto@sptrans.com.br> 

Prezado Plinio, boa tarde! 

N6s que temos que agradecer a gentileza e parceria! 

Coloco-me a disposi~ao para e\entuais esclarecimentos que 5e fizerem necessarios . 



Grata 

Atenc iosamente, 

FOLHA~ 

PAle 

%:: R! ' ~ 
Erica de Nobr898 ~ 

II 
Pront. 1" 1 'lA_ '7 

Juliana Lugani Pinto 

Assessora Teeniea 

N~ 2 0 1 7 I 0 4 0 5 0/ 

Responsavel pela Gestao de Contratos e Convenios 

Tel: (11) 3821-1209/1234 

eel : 97322-2228 

Keiia Maria de ~ SKeo 
1. 

-----PLINIO YOSHIKAWA <plinio.yoshikawa@sptrans .com.br> estreveu: 
Para: julianalugani@imesc.sp.gov.br, sergio.miqueleti@imesc.sp.gov.br 

De: PUNIO YOSHIKAWA <plinio.yoshikawa@sptrans .com.br> 

Data: 19/09/201801:38 PM 

cc: JOSE BIAGIONI <jcarlos .biagioni@sptrans.com.br> , SIMAO NETO <simao.neto@sptrans.com.br> 

Assunto: Con..enio SPTrans-IMESC. Reuniao para defini9ao do fndice de reajuste do valor das pericias. 

[Te xta das mensagens anteriores aculla] 
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N~ 20 17/0 40 5- 01 

IV 
CONVENIO PARA REALIZACAO DE PERic lAS PAR EF~ l1: ·AAJl I8 ,..~meJ~rsJlepO E 

ISENCAO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLET 0 
MUNICIPAL As PESSOAS COM DEFICIENCIA OU TRANSPORTE ESPECIAL -

ATENDE 

1. Descricao do objeto e justificativas 

A Lei Municipal 11.250, de 01 de outubro de 1992, preve a gratuidade nos 
transportes para deficientes flsicos (inclusive visual e a udi t iv~) e mentais (intelectuais) e 
a Lei 14.988, de 29 de setembro de 2009, determina a definigao por Portaria, da relagao das 
patologias e diagnosticos que caracterizam a existencia de deficiencia para efeito da 
obtengao do referido beneflcio. As Secretarias Municipais de Transporte e Saude, com base 
na legislagao em vigor e atendendo a criterios medicos, publicou a Portaria Intersecretarial 
SMT ISMS 001/11 , a qual relaciona as patologias cujos comprometimentos podem resultar 
na existencia de deficiencia flsica (inclusive visual e/ou auditiva) ou intelectual, mesmo 
que temporaria. Em alguns casos, apesar do solicitante, por meio de Relatorio Medico e 
laud os de exames, nao conseguir demonstrar a existencia da deficiencia para efeito da 
concessao do beneffcio, a Defensoria Publica, 0 Ministerio Publico e 0 Poder Judiciario se 
manifestam contrarios ao indeferimento com base na conclusao emitida exclusivamente por 
auditoria medica da propria Sao Paulo Transporte S.A. - SPTrans, criando a necessidade da 
existencia de convenio com instituigao com credibilidade e confiabilidade na realizagao de 
perlcias medicas e emissao de pareceres, para utilizagao pela empresa no sentido de obter 
subsldios definitivos da condigao clfnica do solicitante, existencia ou nao de deficiencia, para 
fins de concessao do beneffcio, atendendo as Normas Reguladoras vigentes. 

o Servigo Atende, instituldo pelo Decreto Municipal 36.071, de 09 de maio de 
1996 e, atualmente, regido pela Lei Municipal 16.337, de 30 de dezembro de 2015, e um 
servigo de transporte porta a porta destinado as pes so as que nao apresentam condigoes de 
mobilidade e acessibilidade aut6noma aos meios de transportes convencionais ou que 
manifestam grandes restrigoes ao acesso e usa de equipamentos urbanos com: 

- deficiencia flsica, temporaria ou permanente; 
-transtorno do espectro autista; 
-surdocegueira 

Para utilizagao do servigo, e necessario que 0 interessado apresente uma Ficha 
de Avaliagao Medica, preenchida pelo medico de sua escolha, com a descrigao da 
deficiencia e suas limitagoes. Ocorre que ha cas os em que nao e posslvel identificar 0 grau 
dessas limitagoes na mobilidade ou que ha inconsistencia nas informagoes. Nessas 
situagoes, mesmo em que pese 0 fato de haver auditoria medica nesta Sao Paulo 
Transporte S.A. - SPTrans, ha interposigao de recursos, e nao ha instancia superior para 
analise. Nesse contexto, as perlcias medicas realizadas pelo IMESC trarao garantias a 
analise de perfil e contribuirao para que 0 processo tenha confiabilidade e possip i idades 
legais ao requerente em contestar atos administrativos. { 
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o objetivo do convenio e a consecugao de esf~rgos \ eMf~ ' ~ ~ \ ., ~~tL~t(J.'l t de ; Medicina 
Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC e a Sao · pal1I0~r~n~f3 "' <§,fIt~ ~ A 'F' ~ ~l2.-l!a ns, 
visando a verificagao de patologias e/ou comprometimentos que caracterizam a existencia 
de deficiencia, conforme exigencias das Normas Reguladoras vigentes, aos solicitantes da 
concessao de isengao do pagamento de tarifas de transporte publico coletivo municipal para 
pessoas com deficiencia e do Transporte Especial - ATENDE, de forma mais agil e eficaz. 

As perfcias medico-Iegais e psiquiatricas serao realizadas pelo IMESC quando 
requisitadas pela Sao Paulo Transporte S.A. - SPTrans, a quem cabera acompanhar e 
controlar 0 numero de perfcias realizadas 

2. Numero estimado de pericias a serem real izadas 

Estimamos que, para atendimento satisfatorio da demanda, 0 presente convenio 
para realizagao de perfcias medico-Iegais e psiquiatricas devera manter-se em 10 (dez) 
casos mensais, sendo que este fndice somente podera ser ultrapassado na hipotese de nao 
superar 0 numero de 120 (cento e vinte) casos ao ano. 

As perfcias medico-Iegais e psiquiatricas serao realizadas pelo IMESC quando 
solicitadas mediante offcio em processos de concessao de isengao do pagamento de tarifas 
de transporte publico coletivo municipal para pessoas com deficiencia, ou obtengao do 
Servigo Atende nas seguintes especialidades: 

Infectologia; 
Medicina Legal; 
Neurologia; 
Oftalmologia; 
Ortopedia e Traumatologia; 
Otorrinolaringologia; 
Pediatria; 
Psiquiatria. 

PAte 

~~ 2 0 1 7 / 0 4 05- 01 

KeHa Marla da~ Sileo 
Pront. '1.21 ~ 

Especialidades de abrangencia da cadeira de Medicina Legal: 

Anestesiologia; 
Cirurgia Geral; 
Cirurgia Plastica; 
Cirurgia Vascular; 
Dermatologia; 
Hematologia; 
Urologia. 

Estao excetuadas do convenio em tela as perfcias que nao versarem sobre as 
especialidades medicas acima citadas, 



I mtl f;i:~"';;"=<"=' ~~ · "w"" ' "C"'.".'="'n~'~~ l 

i !).:}.I .C ~ 

, t! :,~ c,~,, ~ :. , . ~ : : o,~ 51 
t P r( ~ nt . (): -'" :; : . :.~~ i 
"" ... - • .:c ~~ . ,.. • •• 

3. Numero de profissionais envolvidos no projeto 

o IME8C possui um quadro de servidores efetivos e comissionados, que prestam 
apoio administrativo e tecnico. 

FOlHA~ I 
o agendamento de perlcias medico-Iegais e psiqui . s se baseiam h ' abertu a 

de agenda e disponibilidade de horario dos medicos. 
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. 4. Planilha de custos mensal 

Ketia Marla da ~ Sileo 
f? o valor unitario dos honorarios para as perfcias m ' e 

R$ R$ 387,24 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), por perfcia, 0 
repasse mensal referente as perfcias medico-Iegais e pSiquiatricas estimado corresponde a 
R$ 3.872,40 (tres mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) ao mes, 
totalizando 0 valor de R$ 46.468,80 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 
reais e oitenta centavos) ao ano. 

o cronograma de desembolso sera mensal, mediante apresentac;ao de contas 
consistente na relac;ao de perfcias realizadas pelo IMESC para possibilitar 0 conhecimento e 
a confirmac;ao da condiC;ao clfnica do solicitante a concessao de isenc;ao do pagamentode 
tarifas de transporte publico coletivo municipal para pessoas com deficiencia ou do 
solicitante do 8ervic;0 Atende, sendo que a avenc;a passara a ter vigencia em 02 de outubro 
de 2017 ate 01 de outubro de 2018, totalizando 12 (doze) meses e R$ 3.872,40 (tres mil 
oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). 

o valor das perfcias sera atualizado pelo fndice IPC-FIPE 

5. Local de atendimento e horario 

I. As perlcias serao realizadas mediante agendamento previo por solicitac;ao da 
Gerencia de Mobilidade Especial ou da Comissao de Recursos, por meio de OflCio, nos 
termos previstos no §5° do artigo 13 da Portaria Intersecretarial nO 01/11- SMT -8MS e no 
Artigo 1° da Lei Municipal 16.337/2015, pedido formal da SPTRANS, na sede do Instituto de 
Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC, Rua Barra Funda, n0824, Barra 
Funda, no horario de expediente das 7h as 17h, de segunda a sexta-feira. 

Deverao vir acompanhados de toda documentagao pertinente ao caso, 
necessarias para realizagao da perfcia (ex.: prontuarios, exames, relat6rios medicos, etc.) 

6. Prazo de vigencia 

o prazo de vigencia do presente TERMO DE CONVENIO e de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 02 de outubro 2017. Havendo motivo relevante e interesse dos 
partfcipes, 0 presente convenio podera ser prorrogado em perfodos iguais e sucessivos, 
observado 0 limite maximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo, apresentac;ao 
de novo plano de trabalho e de outros documentos que se fizerem necessarios. 
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A meta primordial, visando 0 atendimento mais celere e eficiente, e a realizagao 
das perfcias medico-Iegais e psiquiatricas dentro do prazo maximo de 30 dias contados da 
data de recebimento do pedido pelo IMESC e de acordo com as quantidades estimadas, 
salvo eventuais excepcionalidades. 

Sao Paulo, 02 de outubbro de 2017. 

~~ ~ V-- 
JOS€"CARLOS NUNES MARTINELLI 
Diretor Presidente 

ao Paulo Transporte S.A. - SPTrans 

SERGI { io~ ~I :c;{;:f DRADE 
suped ~ ~~ente 

FOlHA~ 

Instituto de Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC 
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CELEBRAMv 0 " NS1'I1'tJ'fO"-DE" - EdICINA SOCIAL E DE 

CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO - IMESC E A SAO PAULO 
TRANSPORTE S.A. - SPTRANS VISAND - 0 DE 

PERlCIAS. . . SiQP;U-LO rAANSPORTE 81'" , 
Gelendade~~ 

PREAMBULO RegIstron' . l ()tlO~ 

A SAO PAULO TRANSPORTE S.A., sociedade de economia mista, CNPJ nO 60.498.417/0001-58, 

com sede na Rua Boa Vista, nO 236, Centro, Sao Paulo - SP, doravante denominada SPTRANS, 
representada por seu Diretor Presidente, senhor JOSE CARLOS NUNES MARTINELLI, portador da 
cedula de identidade nO 3.555.115-X e CPF nO 385.328.918-53 e pelo seu Diretor de Opera~6es, 
senhor PAULO CEZAR SHINGAI, portador da cedula de identidade 047.266.368-20 e 0 

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO, doravante 

designado - IMESC, Autarquia Estadual vinculada a Secreta ria de Justic;a e da Defesa Da Cidadania, 
neste ate representado por sua Superintendente, senhor SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE, portador 
da cedula de identidade nO 7.812.941-2 e CPF nO 804.323.368-34, resolvem com fundamento no 
artigo 116 da Lei n08666/93 e de acordo com as instruc;6es contidas na Porta ria Intersecretarial nO 
01/11- SMT-SMS e Lei Municipal nO 16.337/2015 e alterac;6es posteriores, no que couber, celebrar 0 

presente CONVENIO, mediante as clausulas e condic;6es seguintes. 

cLAUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO-

o presente CONVENIO tem par objeto a consecuc;ao de esforc;os dos 
partfcipes, nos termos Plano de Trabalho apresentado pelo IMESC, que passa a fazer parte 

integrante deste termo, para incrementar a realizac;ao de perfcias medico-Iegais e psiquiatricas, cuja 
atribuic;ao e do IMESC, conforme disposto no artigo 3°, inciso V do Regulamento da Autarquia, 
aprovado pelo Decreto n° 42.110, de 19 de agosto de 1997 e mediante solicitac;ao do Gerente de 
Mobilidade Especial ou da Comissao de Recursos, neste ultimo dentro dos termos previstos no §50 do 
artigo 13 da Portaria Intersecretarial nO 01/11- SMT-SMS, possibilitando 0 conhecimento e a 

confirmac;ao da condic;ao clfnica do solicitante, para fins de obtenc;ao de isenc;ao do pagamento de 
tarifas de transporte publico coletivo municipal, METRO e CPTM para pessoas com deficiencia, e 
tambem do Transporte Especial - ATENDE, de forma mais agil e eficaz. 

Paragrafo unico - E facultado aos partfcipes, na hip6tese de 
surgimento de novas modalidades de exames e perfcias, em decorrencia do avanc;o tecnol6gico, a 
ampliac;ao do objeto deste convenio, mediante 0 competente aditamento. 

cLAUSULA SEGUNDA 
- DOS COMPROMISSOS DO IMESC -

Para realiza~ao do objeto deste convenio, compromete-se 0 IMESC 
a: 

I. Realizar exames periciais para os solicitantes a concessao de isenc;ao do pagamento de 

tarifas de transporte publico coletivo municipal, METRO e CPTM, para pessoas com deficiencia, bem 
como, solicitac;6es de Transporte Especial - ATENDE, por solicitac;ao do Gerente de Mobilidade 
Especial ou da Comissao de Recursos, neste ultimo dentro dos termos previstos no §50 do artigo 13 
da Portaria Intersecretarial nO 01/11- SMT-SMS e da Lei Municipal 16.337/2015 ambos por meio de 
offcio, pedido formal da SPTRANS; 

II. Elaborar agendamento especffico para os exames periciais decorrentes do presente 
convenio; 
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IV. Realizar as perfcias solicitadas, 0 ~e d . e ~ t~ !1 ~l.,o le ~ T b ~ ifCJP'razO' · rh fnimo de 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de recebimento do Offcio de solicitac;ao da perfcia; 

V. Apresentar mensalmente a SPTRANS ate 0 quinto dia util do mes subsequente, relat6rio 

circunstanciado dos laudos entregues no mes vencido, contendo 0 tipo de perfcia, 0 numero de 

registro no IMESC, 0 numero de offcio SPTRANS e 0 nome do solicitante; 

VI. Encaminhar mensalmente, no mesmo prazo assinalado no inciso anterior, arquivo 

eletronico das planilhas relacionadas nos itens IV e V; 

VII. Assumir sob sua exclusiva responsabilidade quaisquer encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e socia is, devidos em decorrencia de contratac;6es a seu encargo, bem como as 

obrigac;6es decorrentes da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

VIII. Previsao de perfcias, sendo de 10 (dez) perfcias medicas mensais e 0 total de 120 (cento e 
vinte). 

cLAUSULA TERCEIRA 

- DOS COMPROMISSOS DA SPTRANS -

Cabera a SPTRANS: 

I. Colocar a disposic;ao do IMESC os recursos necessarios a execuc;ao do convenio, por meio 

de Requisic;ao de Compra; 

II. Fiscalizar a prestac;ao dos servic;os conveniados e zelar pela adequada aplicac;ao dos 

recursos financeiros repassados ao IMESC, no ambito das respectivas atribuic;6es, a prestac;ao dos 

servic;os conveniados; 

III. Efetuar 0 agendamento das perfcias por meio de offcio, somente por solicitac;ao do 

Superintendente de Servic;os Especiais ou da Comissao de Recursos, neste ultimo dentro dos termos 

previstos no §5° do artigo 13 da Portaria Intersecretarial nO 01/11- SMT-SMS; 

IV. Expedir os offcios solicitando as perfcias ao IMESC devidamente instrufdos com os 

documentos necessarios, em especial, relat6rios ejou laudos medicos, e se houver, recurso interposto 

pelo interessado, acompanhado de todos os exames, prontuarios e demais documentos necessarios 

para 0 trabalho pericial seja no que se referir ao "Bilhete Unico Especial - Pessoa com Deficiencia" ou 

Servic;o ATENDE. 

cLAUSULA QUARTA 

- DO PRAZO DE VIGENCIA -

o prazo de vigencia do presente TERMO DE CONVENIO e de 12 

(doze) meses, contados a partir de 02 de outubro de 2017. 

Paragrafo unico - Havendo motivo relevante e interesse dos 

partfcipes, 0 presente convenio podera ser prorrogado em perfodos iguais e sucessivos, observado 0 

limite maximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo, apresentac;ao de novo plano de 

trabalho e de outros documentos que se fizerem necessarios. 

J 
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OS valores necessarios as realiza<;6es das perfcias medicas solicitadas 

nos termos deste convenio serao os constantes na Planilha de Custos das Perfcias de Medicina Legal 

elaborada pelo IMESC e aprovada pela SPTRANS, com as devidas atualiza<;6es. 

Paragrafo unico - Para as perfcias medicas, fixa-se 0 valor de R$ 

46.468,80 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), na data base 

de julho/2017. 

1. Na conformidade com a legisla<;ao vigente, os pre<;os contratuais serao reajustados, obedecidos os 

seguintes criterios: 

1.1. Inicialmente sera feita a compara<;ao entre a varia<;ao do indice Nacional de Pre<;os ao 

Consumidor Amplo - IPCA, nos 12 (doze) meses anteriores a data base do contrato, e 0 centro da 

meta de infla<;ao fixada pelo Conselho Monetario Nacional - CMN, acrescido de quatro vezes 0 

intervalo de tolerancia, validos no momenta da aplica<;ao do reajuste; 

1.2. Caso a varia<;ao do indice Nacional de Pre<;os ao Consumidor Amplo - IPCA, nos 12 

(doze) meses anteriores a data base do contrato seja menor ou igual ao centro da meta de infla<;ao, 

acrescido de quatro vezes 0 intervalo de tolerancia, fixados pelo Conselho Monetario Nacional, validos 

no momenta da aplica<;ao do reajuste, ou seja, na anualiza<;ao da base dos pre<;os, 0 percentual de 

reajuste sera 0 proprio centro da meta. 

1.2.1. Constatada a situa<;ao do item 1.2., aplicar-se-a 0 estabelecido no "caput" do 

art. 7° do Decreto Municipal nO 57.580/17, obedecendo a formula abaixo: 

R = Po x [ CM/100 ] 

R = Valor do reajuste; 

Po = Valor da medi<;ao calculada com os pre<;os do contrato, base julho/2017; 

CM = centro da meta de infla<;ao fixada pelo Conselho Monetario Nacional - CMN, va lido no mes de 

anualiza<;ao da base de pre<;os, isto e, julho/2018, e julho dos anos subsequentes no caso de 

prorroga<;ao do prazo contratual; 

1.3. Caso a varia<;ao do indice Nacional de Pre<;os ao Consumidor Amplo - IPCA, nos 12 

(doze) meses anteriores a data base do contrato seja superior ao centro da meta de infla<;ao, 

acrescido de quatro vezes 0 intervalo de tolerancia, fixados pelo Conselho Monetario Nacional, validos 

no momenta da aplica<;ao do reajuste, ou seja, na anualiza<;ao da base dos pre<;os, 0 percentual de 

reajuste sera 0 proprio IPCA. 

1.3.1. Constatada a situa<;ao do item 1.3., aplicar-se-a 0 estabelecido no § 1° do art. 

70 do Decreto Municipal nO 57.580/17, obedecendo a formula abaixo: 



R = Po x [ ( 111 10 ) -1 ] 

ONDE: 

R = Valor do reajuste; 

Po = Valor da medic;ao calculada com os prec;os do contrato, base julho/2017; 

11 = Numero-indice do IPCA, referente ao mes de anualizac;ao da base de prec;os, isto e, julho/2018, 

e julho dos anos subsequentes no caso de prorrogac;ao do prazo contratual; 

10 = Numero fndice do IPCA, referente ao mes da base dos prec;os, isto e, julho/2017. 

1.4. A aplicac;ao de novas reajustes devera considerar a data e os valores do reajuste 

anterior, restando vedada a aplicac;ao de indices acumulados por um perfodo superior a 12 (doze) 

meses. 

1.5. 0 percentual de reajuste sera calculado considerando 2 (duas) casas decimais, 

efetuando-se 0 arredondamento por criterio matematico. Exemplo: 5,425% sera arredondado para 

5,43%; 5,424% sera arredondado para 5,42%. 

1.6. 0 calculo do reajuste se dara em func;ao da variac;ao ocorrida entre 0 mes de 

apresentac;ao da proposta comercial, julho/2017 e 0 mes de sua anualizac;ao, julho/2018 e vigorara 

sobre os prec;os contratuais a partir do mes de julho/2018, e, julho dos anos subsequentes, no caso 

de prorrogac;6es de prazo contratual. 

1.7. 0 valor referente ao reajuste de prec;os somente sera exigivel no primeiro pagamento 

devido a "CONTRATADA", de po is de transcorridos 12 (doze) meses da data estabelecida como "data 

base" do prec;o (Po) e apos a divulgac;ao oficial do indice adotado na formula acima, sendo vedada a 

aplicac;ao de indice provisorio. 

1.8. 0 reajuste obedecera as disposic;6es contidas no Decreto Municipal nO 57.580 de 

19 de janeiro de 2017. 

CLAUSULA SEXTA 

- DOS RECURSOS -

o presente CONVENIO tem 0 valor global estimado de R$ 46.468,80 
(quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), sendo que as despesas 
referentes ao corrente exerdcio, ocorrerao a conta dos recursos da SPTrans. 

Paragrafo Primeiro - para atender as despesas decorrentes da 
execuc;ao dos servic;os de que trata este CONVENIO, a SPTRANS, por meio de sua Gerencia de 

Mobilidade Especial, repassara ao IMESC a importancia correspondente as contas prestadas nos 
termos da Clausula Segunda, inciso V, a ser creditada em conta vinculada a este convenio j nt ao 
Banco do Brasil, Agencia 3323-7, Conta Corrente 130.913-7. 
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subsequente ao vencido, condicionando-se a entrega, pelo IMESC, dos relatorios de documentos 
mencionados no item V da Clausula Segunda a SPTRANS, ate 0 quinto dia util de cada meso 

Paragrafo Terceiro - os recursos repassados pela SPTRANS serao 

obrigatoriamente computados a cn§dito do CONVENIO e aplicados exclusivamente no objeto de sua 

finalidade, devendo constar de demonstrativo espedfico que integrara as prestac;oes de contas do 

ajuste. 

CLAUSULA SETIMA 

- DA GRATUIDADE DOS SERVIC;OS PRESTADOS -

As despesas decorrentes das perfcias objeto deste convenio serao 

suportadas na forma da Clausula Sexta, vedada a cobranc;a, por parte do IMESC dos demais 

conveniados, laboratorios contratados e profissionais, de qualquer valor dos respectivos solicitantes, a 

titulo de honorarios, materia is, taxas, emolumentos ou quaisquer outras despesas. 

CLAUSULA OITAVA 

- DA DENUNCIA OU RESCISAO -

Este CONVENIO podera, a qualquer tempo, ser denunciado 

mediante notificac;ao previa de 60 (sessenta) dias, ressalvada a faculdade de rescisao, na hipotese de 

interrupc;ao, paralisac;ao ou insuficiencia tecnica na prestac;ao dos servic;os conveniados, bem como em 
eventual infrac;ao a qualquer das clausulas estabelecidas neste instrumento. 

Paragrafo Primeiro - Denunciado ou rescindido 0 CONVENIO, 0 

IMESC recolhera ao FAJ - Fundo de Assistenda Judiciaria os valores recebidos e nao utilizados, 

devidamente atualizados, desde a data do recebimento ate a data da efetiva devoluc;ao, com base no 

indice utilizado pela Administrac;ao, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA NONA 

- DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES -

o IMESC devera apresentar, ate 30 (trinta) dias apos 0 

encerramento do exerdcio, toda a documentac;ao exigida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao 

Paulo para fins de fiscalizac;ao, sob pena de suspensao do repasse dos recursos financeiros. 

CLAUSULA DECIMA 

- DA PUBLICAC;AO -

Este TERMO DE CONVENIO devera ser publicado, em extrato, em ate 

20 (vinte) dias apos sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

-DO FORO -

Fica eleito 0 foro Privativo das Varas da Fazenda Publica para dirimir 

todas as questoes decorrentes da execuc;ao deste CONVENIO, que nao puderem ser resolvidas de 

comum acordo pelos participes. 

CLAUSULA DECI MA SEGUNDA 

- DAS DISPOSIC;OES FINAlS -

Todos os documentos referentes as perfcias efetuadas pelo 

devem estar a disposic;ao da SPTRANS, que podera vistoriar os servic;os a qualquer tempo. 



A SPTRANS podera editar enunciados complementares aos termos 

do presente TERMO DE CONVENIO com a finalidade de dirimir e padronizar a sua aplicaC;ao. 

E, por estarem certos e ajustados, firmam os partfcipes 0 presente 
termo na presenc;a das testemunhas abaixo. 

~
~ f ~~/.{ 

SERGI CORDEIRO DE ANDRADE 

Superintendente 

Instituto de Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC 



CONVENIO PARA REALIZACAO DE PERiclAS PARA EFEITO DE CONCESSAO DE 
ISENCAO DO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO 

MUNICIPAL As PESSOAS COM DEFICIENCIA OU TRANSPORTE ESPECIAL -
ATENDE 
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1. Descricao do objeto e justificativas 

A Lei Municipal 11.250, de 01 de outubro de 1992, preve a gratuidade nos 
transportes para deficientes flsicos (inclusive visual e auditiv~) e mentais (intelectuais) e 
a Lei 14.988, de 29 de setembro de 2009, determina a definigao por Portaria, da relagao das 
patologias e diagnosticos que caracterizam a existencia de deficiencia para efeito da 
obtengao do referido beneflcio. As Secretarias Municipais de Transporte e Saude, com base 
na legislagao em vigor e atendendo a criterios medicos, publicou a Portaria Intersecretarial 
SMT/SMS 001/11, a qual relaciona as patologias cujos comprometimentos pod em resultar 
na existencia de deficiencia flsica (inclusive visual e/ou auditiva) ou intelectual, mesmo 
que temporaria. Em alguns casos, apesar do solicitante, por meio de Relatorio Medico e 
laud os de exames, nao conseguir demonstrar a existencia da deficiencia para efeito da 
concessao do beneficio, a Defensoria Publica, 0 Ministerio Publico e 0 Poder Judiciario se 
manifestam contrarios ao indeferimento com base na conclusao emitida exclusivamente p~r 
auditoria medica da propria Sao Paulo Transporte S.A. - SPTrans, criando a necessidade da 
existencia de convenio com instituigao com credibilidade e confiabilidade na realizagao de 
perlcias medicas e emissao de pareceres, para utilizagao pela empresa no sentido de obter 
subsldios definitivos da condigao clfnica do solicitante, existencia ou nao de deficiencia, para 
fins de concessao do beneflcio, atendendo as Normas Reguladoras vigentes. 

a Servigo Atende, instituldo pelo Decreto Municipal 36.071, de 09 de maio de 
1996 e, atualmente, regido pela Lei Municipal 16.337, de 30 de dezembro de 2015, e um 
servigo de transporte porta a porta destinado as pessoas que nao apresentam condigoes de 
mobilidade e acessibilidade aut6noma aos meios de transportes convencionais ou que 
manifestam grandes restrigoes ao acesso e usa de equipamentos urbanos com: 

- deficiencia flsica, temporaria ou permanente; 
-transtorno do espectro autista; 
-surdocegueira 

Para utilizagao do servigo, e necessario que 0 interessado apresente uma Ficha 
de Avaliagao Medica, preenchida pelo medico de sua escolha, com a descrigao da 
deficiencia e suas limitagoes. Ocorre que ha casos em que nao e posslvel identificar 0 grau 
dessas limitagoes na mobilidade ou que ha inconsistencia nas informagoes. Nessas 
situagoes, mesmo em que pese 0 fato de haver auditoria medica nesta Sao Paulo 
Transporte S.A. - SPTrans, ha interposigao de recursos, e nao ha instancia superior para 
analise. Nesse contexto, as perlcias medicas realizadas pelo IMESC trarao garantias a 
analise de perfil e contribuirao para que 0 processo tenha confiabilidade e possi . idades 
legais ao requerente em contestar atos administrativos. 
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visando a verificagao de patologias e/ou comprometimentos que caracterizam a existencia 
de deficiencia, conforme exigencias das Normas Reguladoras vigentes, aos solicitantes da 
concessao de isengao do pagamento de tarifas de transporte publico coletivo municipal para 
pessoas com deficiencia e do Transporte Especial - ATENDE, de forma mais agil e eficaz. 

As perfcias medico-Iegais e pSiquiatricas serao realizadas pelo IMESC quando 
requisitadas pela Sao Paulo Transporte S.A. - SPTrans, a quem cabera acompanhar e 
controlar 0 numero de perfcias realizadas 

2. Numero estimado de pericias a serem realizadas 

Estimamos que, para atendimento satisfat6rio da demanda, 0 presente convenio 
para realizagao de perfcias medico-Iegais e pSiquiatricas devera manter-se em 10 (dez) 

r' casos mensais, sendo que este fndice somente podera ser ultrapassado na hip6tese de nao 
superar 0 numero de 120 (cento e vinte) cas os ao ano. 

As perfcias medico-Iegais e pSiquiatricas serao realizadas pelo IMESC quando 
solicitadas mediante offcio em processos de concessao de isengao do pagamento de tarifas 
de transporte publico coletivo municipal para pessoas com deficiencia, ou obtengao do 
Servigo Atende nas seguintes especialidades: 

I nfectologia; 
Medicina Legal; 
Neurologia; 
Oftalmologia; 
Ortopedia e Traumatologia; 
Otorrinolaringologia; 
Pediatria; 
Psiquiatria. 

Especialidades de abrangencia da cadeira de Medicina Legal: 

Anestesiologia; 
Cirurgia Geral; 
Cirurgia Plastica; 
Cirurgia Vascular; 
Dermatologia; 
Hematologia; 
Urologia. 

Estao excetuadas do convenio em tela as perfcias que nao versarem sobre as 
especialidades medicas acima citadas, 

J 
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o IMESC possui um quadro de servidores efetivos e comissionados, que prestam 

apoio administrativo e tecnico. 

o agendamento de perfcias medico-Iegais e psiquiatricas se baseiam na abertura 
de agenda e disponibilidade de horario dos medicos. 

4. Planilha de custos mensal 

o valor unitario dos honorarios para as perfcias medico-Iegais e pSiquiatricas e de 
R$ R$ 387,24 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), por perfcia, 0 

repasse mensal referente as perfcias medico-Iegais e psiquiatricas estimado corresponde a 
R$ 3.872,40 (tres mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) ao mes, 
totalizando 0 valor de R$ 46.468,80 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 

r-- reais e oitenta centavos) ao ano. 

o cronograma de desembolso sera mensal, mediante apresentagao de contas 
consistente na relagao de perfcias realizadas pelo IMESC para possibilitar 0 conhecimento e 
a confirmagao da condigao clfnica do solicitante a concessao de isengao do pagamento de 
tarifas de transporte publico coletivo municipal para pessoas com deficiencia ou do 
solicitante do Servigo Atende, sendo que a avenga passara a ter vigencia em 02 de outubro 
de 2017 ate 01 de outubro de 2018, totalizando 12 (doze) meses e R$ 3.872,40 (tres mil 
oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). 

o valor das perfcias sera atualizado pelo fndice IPC-FIPE 

5. Local de atendimento e horario 

I. As perfcias serao realizadas mediante agendamento previo por solicitagao da 
Gerencia de Mobilidade EspeCial ou da Comissao de Recursos, por meio de offcio, nos 
termos previstos no §5° do artigo 13 da Portaria Intersecretarial nO 01/11- SMT-SMS e no 
Artigo 1 ° da Lei Municipal 16.337/2015, pedido formal da SPTRANS, na sede do Instituto de 
Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC, Rua Barra Funda, n0824, Barra 
Funda, no horario de expediente das 7h as 17h, de segunda a sexta-feira. 

Deverao vir acompanhados de toda documentagao pertinente ao caso, 
necessarias para realizagao da perfcia (ex.: prontuarios, exames, relat6rios medicos, etc.) 

6. Prazo de vigencia 

o prazo de vigencia do presente TERMO DE CONVENIO e de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 02 de outubro 2017. Havendo motivo relevante e interesse dos 
partfcipes, 0 presente convenio podera ser prorrogado em perfodos iguais e sucessivos, 
observado 0 limite maximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo, apresentagao 
de novo plano de trabalho e de outros documentos que se fizerem necessarios. 
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7. Metas e Objetivos 

A meta primordial, visando 0 atendimento mais celere e eficiente, e a realizagao 
das perfcias medico-Iegais e psiquiatricas dentro do prazo maximo de 30 dias contados da 
data de recebimento do pedido pelo IMESC e de acordo com as quantidades estimadas, 
salvo eventuais excepcionalidades. 

Sao Paulo, 02 de outubbro de 2017. 

Q~~~ 

JOSIf'CARLOS NUNES MARTINELLI 
Diretor Presidente 

ao Paulo Transporte S.A. - SPTrans 

SERGI- ~~ ~l fo,~i RADE 
superit~~~nte 
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de Sao Paulo - IMESC 
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