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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 1 
Pregão Eletrônico nº 05/2019 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar na modalidade  preço 
único com formação pré-estabelecida aos empregados e ex-empregados do Coren-SP conforme especificações 
contidas neste Termo e respectivos anexos. 
Assunto: Parecer do pregoeiro acerca de pedido de impugnação enviado por comunicação eletrônica em 
08/05/2019, às 16:56, pela empresa UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. 
 
1. ALEGAÇÕES DA EMPRESA 

A empresa encaminhou a seguinte impugnação: 
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.487.255/0001-81, com sede em São Paulo/SP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 366, 1º ao 6º andares, por 
seu representante legal, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 18, do Decreto 
5.450/05 e item 4.2 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, pelas 
razões adiante expostas. 
I- DAS NORMAS TIDAS COMO VIOLADAS 

Trata-se de edital para licitação, que visa a “Contratação de empresa para prestação de serviços de 
assistência médico-hospitalar na modalidade preço único com formação pré-estabelecida aos empregados e ex-
empregados do Coren-SP conforme especificações contidas neste Termo e respectivos anexos”. 

Por óbvio que, sendo a saúde suplementar atividade econômica extremamente regulada no país, o 
instrumento convocatório deve obedecer, não apenas as normas de licitação previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 
10.520/2002, mas também a todo o arcabouço normativo que regula e fiscaliza o setor, previsto na Lei Federal 
9.656/98 e nos atos normativos da ANS. 

Tanto é verdade que, o próprio ente licitante faz expressa menção às normas regulamentares da 
ANS como parte integrante da disciplina dos serviços objeto do presente certame. É o que dispõe a especificação 
constante do Anexo II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,  do Edital: 

 
1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar na modalidade  preço 
único com formação pré-estabelecida aos empregados e ex-empregados do Coren-SP conforme especificações 
contidas neste Termo e respectivos anexos. 

  
2.3. O Contrato deverá se enquadrar nos dispositivos da Lei nº 9.656/1998, suas alterações e respectivas resoluções. 

Também deverá atender às especificidades definidas pelo Coren-SP em instrumento contratual. 
 

Dispõe ainda a redação do art. 1º e seu parágrafo 1º da Lei nº 9.656/98, in verbis: 
“Art. 1

o
  Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-
se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 
(...) 
§ 1

o
  Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 

qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura 
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de 
atividade exclusivamente financeira, tais como:” 

 
Pois bem: passa-se a discorrer, portanto, os motivos pelos quais o instrumento convocatório está 

eivado de vício de ilegalidade, que deve ser sanado por este Ente Licitante, sob pena de se macular de nulidade todo 
o certame. 

 
II- DA COBRANÇA DO PRÊMIOS DOS INATIVOS POR PREÇO ÚNICO EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE OS 
CRITÉRIOS DA RN 279/2011 – ITEM 3.8.1 DO ANEXO II DO EDITAL 
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Nas especificações técnicas (Anexo II) do Edital, em seu item 3.8 e sub-item 3.8.1, prevê que a 
licitante que for contratada, deverá efetuar a cobrança dos segurados INATIVOS (aposentado e ex-empregados 
demitido sem justa causa), através da modalidade pré-pagamento com contraprestação pecuniária por preço 
único, conforme requisitos e transcrição abaixo: 

 
3.8. O aposentado ou o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa poderá fazer jus ao benefício do plano 

básico, com possibilidade de extensão aos seus dependentes, desde que já tenha contribuído com o custeio de 
planos superiores e que assuma o seu pagamento integral, nos termos da RN 279/2011 da ANS. 

3.8.1. Os valores a serem cobrados dos beneficiários mencionados no tópico 3.8 obedecerão às condições de pré-
pagamento com contraprestação pecuniária por preço único e sinistralidade contabilizada juntamente à massa 
ativa empregados e dependentes do Coren-SP. 

 
Ocorre que, de acordo com os atos normativos da ANS, a cobrança do prêmio da contraprestação 

pecuniária dos inativos deve ser feito por faixa etária, exceto quando o ex-empregador ou a massa de funcionários 
ativos participar do financiamento do prêmio dos inativos (o que não é o caso do presente certame), conforme 
parágrafo 1° do artigo 16 da RN 279/2011: 

 
Subseção I 

Da Manutenção do Ex- Empregado Demitido ou Exonerado Sem Justa Causa ou Aposentado no Mesmo Plano em 
que se Encontrava Quando da Demissão ou  

Exoneração Sem Justa Causa ou Aposentadoria 
Art. 16.  A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se 
encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de 
reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho. 
§ 1º  O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado deverá corresponder ao valor integral 
estabelecido na tabela de  custos por faixa etária de que trata o caput do artigo  15 desta Resolução, com as devidas 
atualizações. 

 
Ademais, a própria ANS já se manifestou (FAC RN 279 - anexo), que está também disponibilizada no 

site da ANS através do link 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questiona
mentos_rn279.pdf na resposta à pergunta de nº 26, que os preços a serem pagos pelos ex-empregados deverão 
ser por faixa etária, sendo possível a adoção de preço único, APENAS E TÃO SOMENTE quando o empregador 
subsidiar o valor da contraprestação do plano para os referidos beneficiários, de modo que referida exigência do 
órgão é ilegal e deve ser excluída do edital, já que o custeio do prêmio será integralmente de responsabilidade do 
inativo. É o que se infere do respectivo normativo, senão vejamos: 

 
26 - De acordo com a RN nº 279/11, é possível a adoção de preços únicos para os exempregados, ou seja, que não 
varie conforme as faixas etárias? A Resolução Normativa nº 279/11 estabelece que, tanto no caso de manutenção dos 
exempregados no mesmo plano dos empregados ativos ou na contratação de plano exclusivo para os ex-empregados, 
os preços pagos pelos ex-empregados serão por faixa etária. Porém, caso seja interesse do empregador, é possível a 
utilização de preços únicos, desde que subsidie o valor da contraprestação do plano para ex-empregados ou promova 
a participação dos empregados ativos no seu financiamento. 
 

Ademais, é imperioso ressaltar que a referida exigência editalícia da forma como foi publicada não 
pode ser cumprida por nenhuma Operadora/Seguradora, pois as mesmas devem atuar de acordo com a 
regulamentação específica aplicável à cada instituto previsto na legislação. O descumprimento da legislação e 
regulamentação da ANS impõe a aplicação de multa em desfavor da Operadora/Seguradora, sendo que a infração 
em questão está tipificada no artigo 84 da RN 124/2006, a saber:  

 
 " Exonerados, Demitidos ou Aposentados 
Art. 84.  Deixar de cumprir a legislação referente à garantia dos benefícios de acesso e cobertura para beneficiário 
exonerado ou demitido sem justa causa, ou o aposentado, e seu grupo familiar: (Redação dada pela RN nº 396, de 
25/01/2016) 
Sanção – multa de R$ 30.000,00." 
 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questionamentos_rn279.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questionamentos_rn279.pdf
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=&id=Nzkw
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=&id=Nzkw
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Assim, demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 3.8.1 do Anexo II, Especificações 
Técnicas, ao art. 16 da RN 279 da ANS supramencionado, requer a retificação/exclusão do referido dispositivo, para 
que o custeio dos valores dos prêmios dos inativos se dê pelo critério da FAIXA ETÁRIA. 

 
III - DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS PRÊMIOS DIRETAMENTE DO BENEFICIÁRIO AFASTADO POR LICENÇA 
NÃO REMUNERADA – ITEM 3.3.1 ALÍNEA “C” EM DESACORDO COM O ART. 14 DA RN 195/2009 DA ANS 
 

Nas especificações técnicas (Anexo II) do Edital, em seu item 3.3.1, ao tratar das hipóteses de 
exclusão dos beneficiários titulares, na alínea “c” foi prevista uma ressalva em relação aos beneficiários afastados 
por licença não remunerada, no sentido de que eles possam permanecer no plano, desde que façam esta opção e 
arquem integralmente com o pagamento do prêmio, conforme requisitos e transcrição abaixo: 

 
3.3. Condições de Exclusão 

3.3.1. De beneficiários titulares:  
a. por morte; 
b. por exoneração ou demissão; 
c. por licença não remunerada, excetuados os casos em que o titular optar por manter o plano de 

saúde, arcando integralmente com o pagamento; 
d. por aposentadoria definitiva (ex-empregados inativos). 

 
Todavia, referida ressalva, notadamente na previsão em que estipula que o titular afastado arque 

integralmente com o pagamento do prêmio, afronta ao disposto no art. 14 e seus parágrafos da RN 195/2009, 
tendo em vista que a única hipótese em que a Operadora pode emitir documento de cobrança diretamente ao 
segurado é na hipótese de demissão ou aposentadoria (artigos 30 e 31 da Lei 9656/98), nos termos do citado ato 
normativo da ANS, abaixo transcrito:  

Subseção IV 
Do pagamento das Contraprestações Pecuniárias 

Art. 8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante, 
exceto nas hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998. 
Art.8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica 
contratante (Redação dada pela RN nº 200, de 2009) 
Parágrafo único. A regra prevista no caput não se aplica às hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 
1998, às operadoras na modalidade de autogestão e aos entes da administração pública direta ou indireta. (Incluído 
pela RN nº 200, de 2009) 

 
Diante disto, ao prever a possibilidade de manutenção no plano de servidores em licença não 

remunerada mediante o pagamento integral do prêmio, o edital contraria expressa regulamentação do setor de 
saúde e o que, mais uma vez sujeita as Operadoras/Seguradoras a penalidades aplicáveis pela ANS, em especial, a 
prevista no art. 61- C da RN 124/2006, abaixo transcrita:  

 
"Cobrar contraprestações pecuniárias em contratos coletivos diretamente do beneficiário 
Art. 61-C.  Cobrar contraprestações pecuniárias em contratos coletivos diretamente do beneficiário, salvo nos 
casos autorizados pela regulamentação: (Redação dada pela RN nº 396, de 25/01/2016) 
Sanção – multa de R$ 5.000,00". 

 
Portanto, o edital deve ser retificado para que os servidores em licença não remunerada, caso optem 

por permanecer no plano, o façam nos mesmos moldes da massa de servidores ativos em que a 
Operadora/Seguradora cobrará por tais vidas o mesmo valor do prêmio/contraprestação mensal diretamente do 
COREN-SP, podendo o COREN-SP, se for o caso, estabelecer diretamente com seus servidores eventual acerto desse 
montante relativo ao prêmio recolhido juntamente com a massa segurada, contudo, sem qualquer interferência da 
Operadora/Seguradora.  

 
IV - DA UTILIZAÇÃO DA REDE INDIRETA E DO RELACIONAMENTO DO BENEFICIÁRIO COM A OPERADORA – ITEM 
2.10 EM DESACORDO COM A IN 46/2014 DA ANS 

 

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=art4&id=MTQ1OA==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTQ1OA==#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=art4&id=MTQ1OA==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=art4&id=MTQ1OA==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&ancora=&id=Nzkw
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Nas especificações técnicas (Anexo II) do Edital, em seu item 2.10 (pág. 20) ao tratar das hipóteses de 
utilização de redes “suplementares”, determina que o contato para informações, autorizações, reembolsos, 
comunicação (telefones, fax ou qualquer outra forma), se dê por veículos unificados pertencentes à Operadora ou 
Seguradora, sob pena de infração grave ao contrato, conforme requisitos e transcrição abaixo: 

 

2.10. Embora a utilização de redes suplementares seja prática comum no mercado, o contato para informações, 
autorizações, reembolsos, comunicação (telefones, e-mails, fax ou qualquer outra forma) sempre ocorrerá por veículos 
unificados pertencentes à operadora ou seguradora, incorrendo em infração grave o descumprimento dessa condição. 

 
Todavia, tal como estipulado genericamente na referida previsão editalícia, especialmente ao tipificar 

como infração grave ao contrato, a exigência em questão alijará da participação do certame a imensa maioria das 
Operadoras/Seguradoras do mercado visto que, a utilização de rede indireta é prática regular-, conforme o próprio 
item impugnado reconhece -, e autorizada pela ANS no artigo 3 º, da Instrução Normativa nª 46/2014 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo certo que não há na legislação ou na regulamentação especifica do 
setor de saúde qualquer obrigatoriedade de se estabelecer um canal de comunicação unificado, conforme exigido 
pelo edital.  

As Operadoras/Seguradoras do mercado estruturam suas operações de forma a atender os 
normativos da ANS e a garantir o atendimento de seus segurados/beneficiários, sendo obrigatório o cumprimento 
dos prazos da RN 259 que trata da garantia de atendimento. 

Evidentemente que o segurado se valerá dos canais de contato da Operadora/Seguradora contratada 
para buscar informações da rede credenciada, autorizações, reembolsos, etc, mas isso não quer dizer que, em algum 
momento, o beneficiário/segurado não possa manter algum contato (especialmente presencial nos atendimentos 
médico-hospitalares) com a rede indireta da Operadora/Seguradora contratada. 

Ampliar as exigências para que a utilização de rede indireta seja centralizada obrigatoriamente com a 
Operadora/Seguradora detentora do vínculo com o segurado/beneficiário vai de encontro com a lógica da 
contratualização da rede indireta das Operadoras/Seguradoras e inviabiliza a operação ajustada, sendo certo que, 
eventual manutenção desta exigência, como dito acima, alijará da participação do certame a imensa maioria das 
operadoras/seguradoras, senão a totalidade delas, sendo imperioso que o edital seja retificado para prever que no 
caso de utilização de rede indireta as operadoras/seguradoras deverão  garantir o atendimento dos 
segurados/beneficiários nos moldes da regulamentação vigente.  
 
V- DOS PEDIDOS 

 
Posto isto, requer seja acolhida integralmente a presente impugnação, para: 

 
(i) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 3.8.1 do Anexo II Especificações 
Técnicas do Edital com o art. artigo 16, §1º da RN 279/2011, requer a sua retificação/exclusão, para 
que a cobrança dos segurados inativos se dê pela tabela de faixa etária, e não por preço único; 
 
(ii) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 3.3.1, alínea “c” do Anexo II 
Especificações Técnicas do Edital com o art. art. 14 e seus parágrafos da RN 195/2009, requer a sua 
retificação/adaptação, de modo que, na eventualidade do beneficiário afastado por licença não 
remunerada opte por permanecer no plano, a sua contraprestação seja cobrada juntamente com a 
massa de segurados, diante da vedação da cobrança direta do prêmio por parte das operadoras de 
saúde; e 
 
(iii) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 2.10 do Anexo II Especificações 
Técnicas do Edital com a IN 46/2014 da ANS, requer a sua exclusão/retificação, de modo que seja 
afastada a previsão de infração grave ao contrato caso o beneficiário se valha da rede indireta para 
o seu atendimento. 
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2. DO REQUERIMENTO DA EMPRESA 
Posto isto, requer seja acolhida integralmente a presente impugnação, para: 

 
(i) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 3.8.1 do Anexo II Especificações 
Técnicas do Edital com o art. artigo 16, §1º da RN 279/2011, requer a sua retificação/exclusão, para 
que a cobrança dos segurados inativos se dê pela tabela de faixa etária, e não por preço único; 
 
(ii) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 3.3.1, alínea “c” do Anexo II 
Especificações Técnicas do Edital com o art. art. 14 e seus parágrafos da RN 195/2009, requer a sua 
retificação/adaptação, de modo que, na eventualidade do beneficiário afastado por licença não 
remunerada opte por permanecer no plano, a sua contraprestação seja cobrada juntamente com a 
massa de segurados, diante da vedação da cobrança direta do prêmio por parte das operadoras de 
saúde; e 
 
(iii) Demonstrada a afronta expressa e a incompatibilidade do item 2.10 do Anexo II Especificações 
Técnicas do Edital com a IN 46/2014 da ANS, requer a sua exclusão/retificação, de modo que seja 
afastada a previsão de infração grave ao contrato caso o beneficiário se valha da rede indireta para 
o seu atendimento. 

 
3. ESCLARECIMENTOS 

 
Considerando o exposto pela empresa acima, o setor técnico e de contratos entendeu como coerente as 

questões levantadas pela empresa, pois: 

(I) Com relação aos tópicos 3.8 e 3.8.1 do Anexo II - Especificações Técnicas, temos a manifestar que após ampla 
pesquisa aos instrumentos normativos e diante de algumas lacunas que comprometem sua aplicação a 
determinadas situações específicas, entramos em contato com a ANS através do telefone 0800-7019656 nos dias 08, 
22 e 27/03/19 (protocolos de atendimento 6221466, 6244161 e 6250274) por ocasião do mesmo questionamento. 
Reiteradas vezes, tivemos como resposta que o critério para estabelecimento das condições de preço dos planos é 
definido em contrato, ou seja, que a atividade regulatória da Agência não interfere na formação de valores no 
mercado (apenas estabelece tetos de reajuste e limites ao escalonamento de preços por faixa etária ou upgrade), 
sendo discricionário à Administração, como é o caso desta seleção pública, discriminar com a devida razoabilidade a 
melhor forma para prosseguir com sua contratação. Assim sendo, fundamentamos à época a decisão de 
prosseguirmos nesta contratação com as condições previstas nos tópicos supracitados, considerando especialmente 
que esta massa de inativos do Coren-SP, amparada pela RN 279/2011, atualmente corresponde a menos de 1% do 
atual número total de beneficiários do Conselho, bem como o fato de que a sinistralidade estaria computada 
juntamente à massa ativa.  

Contudo, o pedido de impugnação nos fez revisitar o normativo pertinente e o SCC/GCC novamente entrou em 
contato com a ANS (09/05/19, protocolo 6312912, a ANS não encaminha histórico dos atendimentos) para realizar 
uma última consulta. Os atendentes reforçaram a informação quanto à formação de preços ser estabelecida em 
contrato, porém não souberam fundamentá-la por meio de nenhum normativo da Agência. Na impossibilidade de 
ter um atendimento mais especializado, consultamos novamente os normativos relativos a esta questão e na 
ausência de fundamentação legal precisa e análise jurídica pormenorizada, que prossigamos com a referida 
contratação aplicando a tabela de preços por faixa etária aos colaboradores que vierem a aderir ao benefício 
previsto nos Art. 30 e 31 da Lei Federal 9.656/1998, cuja regulamentação se deu através da RN 279/2011, 
especialmente se considerarmos o teor da resposta à pergunta 26 do FAQ/ANS, ao final deste tópico. Abaixo, 
levantamento dos conteúdos que abordam esta questão, disponibilizados no site oficial da ANS. 

Art. 15.  No ato da contratação do plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá apresentar aos 
beneficiários o valor correspondente ao seu custo por faixa etária, mesmo que seja adotado preço único ou haja 
financiamento do empregador. § 1º  Deverá estar disposto no contrato o critério para a determinação do preço 
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único e da participação do empregador, indicando-se a sua relação com o custo por faixa etária apresentado. 
 
Art. 16.  A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se 
encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições 
de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho. § 1º  O 
valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado deverá corresponder ao valor integral 
estabelecido na tabela de  custos por faixa etária de que  trata o caput do artigo  15 desta Resolução, com as devidas 
atualizações. 
 
ENTENDIMENTOS PACIFICADOS QUANTO À RN 279/2011 Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas_ggre
p_ciclo2_rn_279_aposentados_demitidos.pdf 
(1) Todos os planos empresariais com previsão de concessão do direito de manutenção deverão apresentar cálculo 
de precificação por faixa etária, e o beneficiário deverá ter acesso ao custo por faixa etária, de forma a haver clareza 
e transparência na relação contratual. (2) No caso de manutenção dos beneficiários inativos no mesmo plano dos 
ativos o preço final por faixa etária dos inativos não poderá ser diferente do custo por faixa etária atribuído aos 
ativos, ainda que haja o estabelecimento de preço único para estes últimos por opção da PJ contratante. 
 
QUESTIONAMENTOS SOBRE A RN 279/2011 Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questiona
mentos_rn279.pdf 
"Pergunta 26: qual é o preço que o ex-empregado irá pagar ao optar pelo direito previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 
nº 9.656, de 1998? Resposta: O beneficiário deverá arcar com o valor total do plano, sendo permitido ao 
empregador, contudo, subsidiar sua contraprestação pecuniária ou promover a participação dos empregados ativos 
no seu financiamento. Existem regras específicas para o valor da contraprestação pecuniária, dependendo da forma 
que o plano dos ex-empregados é oferecido: a) manutenção dos ex-empregados no mesmo plano dos empregados 
ativos: Neste caso, as condições de preço do plano dos ex-empregados são equivalentes às do plano dos empregados 
ativos. Porém, a tabela de preços dos ex-empregados poderá ser por faixa etária, mesmo que o critério de 
determinação do preço pago pelos empregados ativos seja diferente (por exemplo, valor único para todas as faixas 
etárias). Assim, deverá estar disposta no contrato firmado a tabela de custo por faixa etária do plano dos 
empregados ativos, que será adotada como tabela de preços dos ex-empregados. Quando o plano possuir formação 
de preço pós-estabelecida na opção rateio [que NÃO é o caso previsto no edital do PE 05/2019], toda a massa 
vinculada deverá participar do rateio. (...)" 

Entre o "deverá" (RN 279/2011, Art. 16 § 1º) e o "poderá" (questão 26, FAQ ANS), por segurança jurídica o SCC/GCC 
recomenda o prosseguimento com a tabela de preços por faixa etária para os ex-funcionários amparados pela RN 
279/2011. 

(ii) As informações apresentadas pela impugnante são procedentes (não é permitido pela ANS em sua RN 195/2009, 
que as operadoras e seguradoras realizem cobranças da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários, 
sendo que para contemplar os funcionários afastados por licença não remunerada o Coren-SP deveria realizar o 
pagamento de seus respectivos planos e providenciar o acerto desta despesa diretamente com cada um deles 
(reembolso do funcionário licenciado aos cofres do Conselho).  

(iii) Temos a ponderar que a informação apresentada pela impugnante é pertinente. O tópico será reescrito. 
  

4. CONCLUSÃO 
 
Ante o exposto, ACOLHEMOS TOTALMENTE à impugnação, sendo que as cláusulas foram revistas no novo 

Edital publicado. 
 
 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas_ggrep_ciclo2_rn_279_aposentados_demitidos.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_comite_estrutura_produtos/oficinas_ggrep_ciclo2_rn_279_aposentados_demitidos.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questionamentos_rn279.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_da_Operadora/20121009_questionamentos_rn279.pdf
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