
ESCLARECIMENTO nº 01 - Chamada Pública nº 05/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás -
CAU/GO, instituída pela Portaria  nº  31,  de 30 de junho de 2022,   em consideração à
Chamada Pública nº 05/2022 que visa o credenciamento  de empresas devidamente
autorizadas  pela  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  para  atuar  como
Administradora de Benefícios para a disponibilização de Planos Privados de Assistência
à Saúde Suplementar aos arquitetos e urbanistas do estado de Goiás, esclarece:

1) Questionamento:  O  CAU/GO  mantém  credenciamento  vigente?  Em  caso
positivo,  favor  informar  qual  é  a  Administradora  de  Benefícios  credenciada
atualmente? Resposta: O CAU/GO não possui  credenciamento vigente.

2) Questionamento:  Qual  o  total  de  titulares?  Resposta: Como  não  há
credenciamento  vigente,  há  que  se  falar,  apenas,  em  pontenciais  titulares,
conforme  tabela  2  do  Relatório  do  Sistema  de  Inteligência  Geográfica  do
CAU/BR – IGEO (ANEXO I). 

3) Questionamento:  Qual  o  total  de  dependentes?  Resposta:  O  CAU/GO  não
mantém banco de dados relacionado aos possíveis dependentes. 

4) Questionamento:  Qual  o  total  de  beneficiários  por  região  e/ou  cidade?
Resposta:  o total de  pontenciais beneficiários titulares pode ser aferido pela
análise  da  tabela  2  do  Relatório  do  Sistema  de  Inteligência  Geográfica  do
CAU/BR – IGEO (ANEXO I). 

5) Questionamento: Qual o prazo de validade do credenciamento da Chamada nº
05/2022?  Resposta:  O credenciamento da Chamada nº 05/2022 terá caráter
permanente - salvo excepcional revogação por interesse do CAU/GO - mediante
verificação anual da manutenção das condições de credenciamento e adesão
estabelecidas no edital nº 05/2022.

6) Questionamento:   Quais  as  operadoras  ofertadas  pela  Administradora
atualmente  credenciada?  Houve  reajuste?  Qual  o  percentual  de  reajuste
aplicado no último período? Qual  o resultado da sinistralidade apurada nos
últimos 12 (doze) meses?  Resposta:  O CAU/GO não possui  credenciamento
vigente.  Não  há  que  se  falar  em  relatório/taxa  de  sinistralidade,  índice  de
reajuste ou rede credenciada atual.

7) Questionamento:  Qual  a  distribuição  dos  beneficiários   por  faixa  etária?
Resposta: a distribuição de potenciais beneficiários  por faixa etária e sexo pode
ser verificada nos termos da tabela 1 do Relatório do  Sistema de Inteligência
Geográfica do CAU/BR – IGEO.



ANEXO I
Relatório do Sistema de Inteligência Geográfica do CAU/BR – IGEO

Tabela 1: Quantidade de arquitetos e urbanistas com registro ativo em Goiás por faixa
etária e sexo:



Tabela  2:  Quantidade  de  arquitetos  e  urbanistas  com  registro  ativo  em  Goiás  por
município:

Goiânia, 24 de agosto de  2022.

Lorena Marquete da Silva 
Presidente  -  CPL CAU/GO


