
 

 

 

ESCLARECIMENTO nº 03 - 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, esclarece: 

 

1. Questionamento: Podemos ratificar o entendimento de que deverá ser 

disponibilizado no mínimo 01 (um) plano de cobertura nacional e 01 (um) 

plano de cobertura estadual para cumprimento das exigências do Edital? 

Resposta: Sim, de acordo com o item 2.1 do edital e 1.1 do Projeto Básico, a 

administradora de benefícios deverá apresentar proposta contendo no 

mínimo 01 (um) plano de cobertura nacional e 01 (um) plano de cobertura 

estadual.  

2. Questionamento: Com a finalidade de ampliar as possibilidades de planos a 

serem ofertados aos beneficiários, e de acordo com os itens 4.12 e 4.17 do 

Projeto Básico, podemos entender que as administradoras, poderão oferecer, 

como opcionais, planos de abrangência geográfica grupo de municípios? 

Resposta: Sim. O credenciamento visa ofertar a maior quantidade de opções 

de produtos possível para adesão dos profissionais, dentro das especificações 

do edital. Planos de abrangência geográfica grupo de municípios poderão ser 

ofertados como opcionais. 

3. Questionamento: O objeto da respectiva chamada pública e o Anexo III 



 

 

preveem a oferta de planos odontológicos, mas não aprofundam no 

detalhamento. Assim, podemos entender que os planos odontológicos a 

serem ofertados deverão dispor das coberturas do Rol de Procedimentos da 

ANS? Resposta: Sim, os planos odontológicos deverão dispor das coberturas 

do Rol de Procedimentos da ANS e obedecer às demais normativas aplicáveis 

ao segmento. 

4. Questionamento: Como o Edital é silente a respeito de regras específicas 

para os planos odontológicos, como as de reajuste, podemos entender que 

as regras do Termo de Referência também se aplicarão para os planos 

odontológicos, respeitadas as devidas compatibilidades? Resposta: Sim, 

serão aplicadas as regras do Termo de Referência. 

5. Questionamento: O Item 7.1 do Projeto Básico prevê as condições da 

portabilidade no aniversário do termo de credenciamento com o seguinte 

texto: “As operadoras de planos de saúde contratadas pela Administradora 

de Benefícios deverão declarar anualmente, no aniversário do termo de 

credenciamento, que os beneficiários poderão optar pela troca de operadora 

ou pela troca de planos, dentre aqueles vinculados à Administradora de 

Benefícios, na forma prevista no art. 11 da Resolução da ANS nº 438/2018.. ” 

Contudo, o texto do art. 11 da RN 438/2018 não trata da possibilidade de 

portabilidade no aniversário do termo de credenciamento. Sendo assim, 

podemos entender que a remissão correta ao dispositivo seria Art. 11 da RN 

195/2009 da ANS? Resposta: Sim, a Resolução correta é a Resolução 

195/2009, art. 11. 

6. A Cláusula Quarta, XXV — Das Obrigações das Partes —, prevê como uma das 

obrigações das administradoras credenciadas: “Fornecer aos beneficiários, 

gratuitamente e em conjunto com a operadora, manual de normas e 



 

 

procedimentos no qual deverá constar a rede credenciada de assistência 

médico-hospitalar, contemplando atendimentos em hospitais, centro 

médicos, consultórios, clínicas, laboratórios, médicos e outros profissionais 

colocados à disposição dos usuários (arquitetos e urbanistas), todos 

devidamente inscritos ou registrados nos respectivos conselhos 

profissionais,”. Assim, podemos entender que esse manual poderá ser 

fornecido por meio virtual, mediante campo específico nos sites da 

administradora/operadoras, o que contribuirá para a sustentabilidade 

ambiental e terá maior utilidade para os beneficiários? Resposta: Sim, os 

manuais podem ser oferecidos de forma virtual desde que, essa informação 

seja adequadamente disponibilizada ao beneficiário de forma ostensiva e 

clara. 

7. O Item 6.7 do Projeto Básico elenca o rol dos prazos de carências que poderão 

ser exigidas ao beneficiário que tenha sua inclusão fora do período 

regulamentar. Contudo, não consta o prazo de Cobertura Parcial Temporária 

para doenças e lesões preexistentes. Tendo em vista o estabelecido no Item 

6.9 do Projeto Básico, podemos ratificar que serão aplicados os prazos e 

condições de acordo com a Resolução Normativa 162/2007? Resposta: Sim, 

os prazos e as condições aplicados serão de acordo com a Resolução 

162/2007. 

8. No Edital em epígrafe não consta a informação da distribuição geográfica e o 

perfil dos usuários. Dessa forma, com a intenção de viabilizar a oferta de 

produtos que atendam os inscritos desse Conselho, indagamos: qual a 

quantidade de titulares e dependentes, separadamente, por faixa etária e por 

sexo, por distribuição geográfica? Resposta: Como não há credenciamento 

vigente, falamos em potenciais titulares. O total de potenciais beneficiários 



 

 

titulares é de 5.385 sendo que a distribuição geográfica média pode ser 

aferida pela análise da tabela 2 do Relatório do Sistema de Inteligência 

Geográfica do CAU/BR – IGEO (ANEXO I) do esclarecimento nº 01 disponível 

em https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/ . O CAU/GO não possui banco 

de dados relacionado aos possíveis dependentes.  

 

 

Goiânia, 01 de setembro de 2022. 

 

 

 

Lorena Marquete da Silva 

Presidente - CPL CAU/GO 
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