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SAÚDE 

EDITAL DE CHAMAMENTO 002/2022-IPASLUZ-SAÚDE 
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DA AREA DE SAÚDE 

l 1) Preâmbulo:

A Unidade de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Luziânia - IPASLUZ
Saúde, com fundamento no Art.25, "caput", da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e IN 0007/16 -
TCM/GO, torna público para conhecimento dos interessados que estará credenciando Pessoa Física 
e Jurídica da área de saúde, para atendimento aos seus segurados e dependentes, durante o ano de 
2022, em conformidade com o disposto neste Edital. 

12) Objeto:

O presente instrumento tem por objeto o credenciamento de Pessoa Física e Pessoa Jurídica da 
área de saúde para a prestação de serviços de atendimento aos segurados titulares e 
dependentes, nas seguintes especíalidades: Odontólogo (Prótese Dentária) e Psicólogo para o 
ano de 2022. 

1 3) Da Inscrição: 

Durante a vigência deste Edital, os interessados para o credenciamento deverão requerer seu 
credenciamento junto ao IPASLUZ-Saúde, a partir do dia 23 de maio de 2022, diretamente no 
endereço sito à Rua Jose de Melo, nº 633, Centro - Luziânia-GO, no horário das Bh às 11 :30h e das 
14h às 17h. 

1 4) Da Habilitação 

Para se habilitar ao credenciamento, os interessados deverão atender as seguintes exigências: 

A) Preencher o formulário de inscrição para Credenciamento, com letra
legível, conforme o modelo constante dos Anexos D1 e D2 deste Edital, declarando total 
concordância com as condições estabelecidas, inclusive com os valores constantes das Tabelas de 
Honorários deste Edital. 

B) Apresentar fotocópias para conferência pelo setor competente do
IPASLUZ-SAÚDE, dos seguintes documentos: 

Pessoa Física: 

• Currículo com e-mail, telefone e estado civil, sem rasura, atualizado,
datado e assinado; 

• Diploma de conclusão do curso superior;
• Certificado de especialidades;
• RG ou CNH;
• CPF;
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CIRURGIÃO DENTISTA 
20 HORAS SEMANAIS: R$ 3.375,00 

ESPECIALISTA 
Ensino superior 40 HORAS SEMANAIS: R$ 6.750,00 01 

20 HORAS SEMANAIS: R$ 1.600,00 01 

PSICÓLOGO Ensino superior 

c) Para cada mês de experiência no programa pretendido serão atribuídos 03 (três) pontos;
d) Para cada mês de experiência em outro programa mantido pelos poderes públicos nos seus
diversos níveis, será atribuido 01 (um) ponto.

Em caso de empate em número de pontos, o desempate será o fator idade. O candidato com data de 
nascimento mais antiga será quem ocupará a vaga oferecida. 

Nenhuma contratação será efetivada sem a observância da ordem de classificação. 

Todo aquele que se habilitar, mas não se classificar dentro do número de vagas, continuará a 
pertencer ao cadastro de credenciados no Edital de Chamamento para futuros contratos. 

1 5) Dos Credenciados: 

Serão credenciados todos os profissionais interessados que prestarem serviços na área de saúde 

dentro das especialidades descritas no objeto do presente edital, deste que atendidos os requisitos 

exigidos neste instrumento e dos seus anexos, e que haja disponibilidade financeira do IPASLUZ

SAÚDE. 

[ 6} Do Prazo de Vigência: 

O prazo da vigência do contrato a ser firmado em decorrência do credenciamento será por 
1 (um) ano, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser rescindido, 
dependendo do aspecto conjuntural e o motivo que o justifique com a manifesta e expressa 
anuência das partes, segundo a predominação do interesse público, consoante arts. 77 e 
ss, da Lei nº 8.666/93. 

[ 7. Da Estimativa de Custos 

O valor que o lpasluz-Saúde repassará aos credenciados PF e PJ que atenderem nos consultórios 
próprios da Autarquia de Saúde, obedecerá ao estipulado na Tabela abaixo: 

1 8. Das Atribuições 

CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA (Prótese Dentária)
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