










IPASLUZ 
SAÚDE 

e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vigente 
à época do evento, observadas disposições e vedações constantes do REGULAMENTO 
DO IP ASLUZ-SAÚDE. 

Os serviços/procedimentos somente deverão ser realizados mediante autorização da 
Credenciadora via emissão de guia, ressalvados casos de emergência, nos termos da Lei e 
do Regulamento da Credenciadora, este disponível no sítio eletrônico: 
http :/ /ipasl uzsaude. go. gov. br/images/leis/regulamento .pdf. 

1 9) Dos Valores dos Serviços 
Os procedimentos médicos e hospitalares solicitados pelos servidores junto à credenciada 
serão cobrados com base na cobertura disposta na TABELA DE HONORARIOS DO 
IPASLUZ-SAÚDE PARA CLÍNICAS E LABORATÓRIOS, Anexos B e C deste Edital, 
valores acrescidos da taxa administrativa de 12% (doze por cento), pago a 
administradora do sistema de guias, pela Contratante, após repasse da Contratada.

Havendo a necessidade de realização de procedimento que não tenha cobertura definida 
no Anexos B e C deste Edital, o valor aplicado ao procedimento observará os constantes 
nas tabelas SIMPRO E BRASÍNDICE. 

j 10) Do Regime de Execução: 

Os serviços serão executados em conformidade com os Anexos A a C deste Edital, 
dentro dos melhores padrões, normas científicas vigentes e atualizadas e com o 
necessário rigortécnico que a natureza dos serviços requer. 

As coletas de materiais e o devido processamento dos procedimentos deverão ser 
realizados nas dependências da credenciada. 

A Credenciada deverá possuir sede/filial no município de Luziânia- Goiás, visando 
atender, de forma célere, à população local que nem sempre dispõe de recursos para 
deslocamento para outros municípios. 

É vedado à Credenciada a subcontratação. 

J 11) Da Forma de Pagamento: 

A Credenciadora efetuará o pagamento até o 5° (quinto) dia útil do mês posterior ao da 
prestação dos serviços. 

A Credenciada deve apresentar a(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), acompanhada(s) da (s) 
requisição(ões) do(s) serviço(s) e relação nominal dos pacientes e seus respectivos exames 
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