
IPASLUZ 
SAÚDE 

Processo Administrativo nº. 202105S282 
Chamamento Público nº 003/2021 
Objeto: Cadastrar pessoas físicas e jurídicas para posterior credenciamento, mediante 

documentação e pedido de inscrição para prestação de serviços especializados na área da saúde, 

aos segurados e dependentes da Unidade de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do 
Município de Luziânia - IPASLUZ-SAÚDE, para o ano de 2022, com cobertura de despesas com 

profissionais, para fins de atendimento a nível de entidade autárquica de saúde, em 

conformidade com a Decisão/TCU nº 656/1995 - Plenário, de 06/12/1995 e a Instrução 

Normativa n.º 01;/2017. 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

Às dezesseis horas do dia vinte e sete do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, se 
reuniu, na Sala de reuniões do IPASLUZ-SAÚDE, a Comissão de Licitação, estabelecida através da 
Portaria nº 009/2021, com a finalidade de analisar os documentos referentes aos 
credenciamentos de profissionais da área da saúde, objeto do Chamamento Público 003/2021. 

Metodologia: Foram separados os envelopes por função. A equipe deliberou por realizar a 
análise envelope por envelope, averiguando a apresentação da documentação conforme 
checklist, e considerando os itens 4 e 7 do edital para credenciamento de pessoa física e jurídica, 
respectivamente. 

Após análise dos documentos, foram registrados abaixo, em ordem alfabética, os habilitados 
por função, e os inabilitados de forma geral. Ressalta-se que aos inabilitados será concedido o 
prazo de OS (cinco) dias, a partir da publicação da presente lista, para sanar as irregularidades 
verificadas, conforme deliberação do lpasluz-Saúde. 

Os Proponentes que desejarem ingressar com recurso, deverão encaminhá-lo na forma escrita 
(física) à sede da Credenciadora, ou em arquivo único para o e-mail: 
licitacoesecontratos.ipasluz@gmail.com 

DA RELAÇÃO DOS HABILITADOS- PESSOA FÍSICA: 

1. ÁREA: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Seq. Nome Carga 
horária 
mensal 

01 Flávia Oliveira da Silva 40 horas 
03 Lorena de Paula 40 horas 
05 Sarah Ohana Aragão 40 horas 

2. ÁREA: CIRURGIÃO DENTISTA

Seq. Nome Carga 
horária 
mensal 

Situação 

Habilitado 
habilitado 

Inabilitado: Não apresentou certidão ético-
disciplinar 

Situação 
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