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ESCLARECIMENTOS   Nº 3 

 

Tornamos públicos os questionamentos recebidos, assim como suas respostas: 

 

1)      2.1. Motivação da Contratação 

2.1.1. Assegurar o cumprimento do acordado entre a Gestão atual (2018-2020) e o Sinsexpro, sindicato 

de filiação dos funcionários do Coren-SP, referente a oferta de plano de assistência odontológica aos 

empregados ativos do Coren-SP e seus dependentes, constante no Acordo Coletivo de Trabalho –ACT 

vigente no momento, com custeio integral do plano, por parte do Coren-SP.  

Solicitamos Esclarecer: Podemos entender que o custeio integral será feito pelo COREN para todos os 

titulares e seus dependentes?  

 

O Coren-SP será responsável custeio integral do plano de assistência odontológica para os titulares e 

seus dependentes. 

  

2)      6.3.2. A adesão ao plano odontológico será de forma facultativa, considerando, portanto, a livre 

opção de adesão dos titulares e de seus respectivos dependentes. Sendo assim, a Contratante não se 

responsabiliza pela não adesão dos funcionários e de seus dependentes. 

Favor esclarecer se será possível o funcionário do COREN realizar a sua adesão e de seus dependentes 

ao plano fora dos períodos previstos no Edital. 

 

O Coren-SP, por procedimento padrão, solicitará a inclusão dos titulares dentro dos períodos previstos 

em Edital, salvo por manifesto desinteresse do empregado. Em relação à inclusão posterior ao prazo 

estabelecido em Edital, [titulares e] beneficiários sujeitar-se-ão às condições de carência, de acordo 

com a regulamentação vigente da ANS, com exceção de atendimentos de urgência e emergência, em 

que não será devido carência. 

  

3)      6.1.3. A prestação de serviço será automática, com cobertura imediata e sem carências, sem 

cobertura parcial temporária e sem agravo, a todos os beneficiários indicados pelo Coren-SP, tanto os 

atuais como aqueles que vierem a adquirir o direito, em qualquer época da vigência do Contrato. 

Solicitamos Esclarecer: Com relação a isenção de carência para os dependentes, está correta nossa 

interpretação de que será isenta a qualquer tempo, mesmo quando decorrido 30 dias da data do 

evento de vinculação do funcionário ao COREN, casamento, nascimento, adoção e demais situações 

previstas na legislação vigente (RN 195/2009)? 
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A inclusão tempestiva dos beneficiários titulares e dependentes, isto é, em até 30 (trinta) dias corridos 

dos fatos geradores tipificados em 6.3.3 e 6.3.4 os isentará de carência. Em relação às inclusões 

ocorridas após 30 (trinta) dias corridos contados da data do evento, será devido o período de carência 

cf. tópico 6.5.3.  

 

4)      6.2.1. Em caso de procedimentos em que se fizer necessária prévia autorização da operadora, os 

prazos estabelecidos para sua efetiva realização, a contar da data da demanda pelo serviço, ocorrerão 

de acordo com a Resolução Normativa nº 395/2016 da ANS e suas alterações. 

Solicitamos Esclarecer: A RN 395/2016 Dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras 

de Planos Privados de Assistência à Saúde nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de 

cobertura assistencial apresentados pelos beneficiários, em qualquer modalidade de contratação. 

Nesse sentido podemos entender que esse item refere-se ao disposto no Artigo 9º da referida 

Resolução Normativa? 

 

Sem prejuízo das demais disciplinas aplicáveis à relação que venha a ser estabelecida entre Coren-SP e 

operadora/seguradora contratada, sim.  

 

5)      6.2.1.1. A Contratada, em até 15 (quinze) dias corridos da vigência contratual deverá apresentar à 

Fiscalização listagem contendo a relação de procedimentos e exames para os quais deverá ser exigida 

autorização prévia por parte dos beneficiários. 

Solicitamos Esclarecer: Todos os procedimentos passam por autorização prévia e são liberados 

imediatamente, caso o contrato esteja ativo e o beneficiário não esteja cumprindo carência. Dessa 

forma podemos entender que a entrega da lista de procedimentos cobertos é suficiente para atender 

essa exigência? 

 

Sim.  

 

6)      6.2.5. Deverão independer de autorização as consultas, exames diagnósticos auxiliares de menor 

complexidade e serviços de urgência e emergência, exceto em casos previamente noticiados pela 

Contratada, até o prazo regulamentado pela ANS;   

Solicitamos Esclarecer: Todos os procedimentos passam por autorização prévia e são liberados 

imediatamente, caso o contrato esteja ativo e o beneficiário não esteja cumprindo carência. Dessa 

forma podemos entender que atendemos ao item? 

 

Sim.  
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7)      6.3.4.1. Inclusão inicial de beneficiários: A inclusão dos beneficiários titulares bem como 

respectivos beneficiários dependentes no plano odontológico, será imediata, considerando  o prazo 

estabelecido no subtópico 6.8.2 abaixo.  

Solicitamos Esclarecer: O item 6.8.2 não trata de prazos de inclusão, favor informar o item correto. 

  

A ALUSÃO CORRETA DO TÓPICO 6.3.4.1 É ”6.9.2”, AO INVÉS DE “6.8.2”. 

 

8)      6.3.4.2. Novas inclusões de beneficiários: Posteriormente à fase de implantação, a inclusão de 

novos beneficiários titulares e dependentes deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos após o fato 

gerador (admissão, casamento, união estável, nascimento de filho, adoção, tutela, guarda judicial ou 

outro evento que habilite seu ingresso no plano), cabendo ao beneficiário titular comunicá-lo com a 

maior antecedência possível ao Coren-SP. 

Solicitamos Esclarecer: Está correto nosso entendimento de que não será admitida inclusão de 

beneficiários titulares ou dependentes após a fase de implantação ou prazo de 30 dias do fato que 

habilite seu ingresso no plano? 

 

Serão admitidas inclusões de beneficiários e titulares após a fase de implantação ou do prazo de 30 

(trinta) dias do fato que habilite ingresso no plano. O texto de 6.3.4.2 fala justamente de inclusões 

ocorridas após a fase de implantação inicial, que poderão ocorrer em qualquer tempo da vigência do 

contrato. O tópico 6.5.3, por sua vez, disciplina as inclusões que venham a ser solicitadas em período 

superior aos 30 (trinta) dias corridos dos fatos geradores aludidos em 6.3.4.2.  

  

9)      6.4.2. Os cartões de identificação confeccionados deverão ser entregues, sem custos adicionais, 

em até 15 (quinze) dias corridos a partir da ação “b” do subtópico 6.8.2 abaixo. 

Solicitamos Esclarecer: Está correta nossa interpretação de que o subtópico correto é o 6.9.2, uma vez 

que identificamos que o item 6.8.2 não refere-se ao tema abordado nessa exigência? 

 

A ALUSÃO CORRETA É ”6.9.2”, AO INVÉS DE “6.8.2”. 

 

10)   6.6.2. A Contratada deverá possuir rede credenciada ou referenciada, nos quantitativos mínimos 

exigidos no subtópico 6.6.6, relacionados aos municípios que, atualmente o Coren-SP possui unidades 

em funcionamento. 

Solicitamos Esclarecer: Como será feita a conferência do título de especialista solicitado no item 

6.6.6.1? Podemos entender que a indicação dos dentistas por especialidade odontológica já atende ao 

item? 
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Sim, atende ao exigido. Em relação à forma de avaliação da exigência, será realizada verificação 

quantitativa e qualitativa das informações prestadas, ocasião em que serão contados, por 

especialidade da odontologia e por localidade de atuação, a quantidade de profissionais relacionados 

pela licitante, de forma a aferir se atendem ao disciplinado em 6.6.6.1. 

 

Em relação ao número de especialistas por especialidade, podemos entender que esta exigência não é 

por cidade e sim o conjunto dos municípios que compõem a região metropolitana? 

 

Para o tópico 6.6.6.1, sim. 

 

Haverá um prazo para adequação da rede após a assinatura do contrato? Em caso de inexistência de 

rede, podemos entender que o atendimento será garantido nos limites da RN 259/2011 - Garantia de 

Acesso Assistencial (Prazos e Rede)? 

 

A Contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do Contrato, 

conforme tópico 6.9.2, a totalidade da rede credenciada do plano contratado, incluindo-se a 

comprovação dos quantitativos mínimos exigidos nas localidades relacionadas no Termo de 

Referência, caso esta não as possuam quando da apresentação dos documentos na sessão de licitação.  

O Anexo III, inclusive, é uma declaração que a licitante se compromete a, em até 10 (dez) dias corridos 

contados da assinatura do contrato, estabelecer rede credenciada mínima, cf. disciplina do Termo de 

Referência, caso ainda não a atenda, no momento da sessão de licitação.  

O Coren-SP entende que a Contratada deverá estabelecer a rede credenciada mínima na Região 

Metropolitana de São Paulo e, para os demais municípios em que o Coren-SP possuir unidades em 

funcionamento, caso não possua rede credenciada, poderá considerar municípios limítrofes, cf. art. 5º, 

I, da RN 259/2011. 

 

Nas cidades onde o COREN possui unidades, no caso de não haver especialistas na cidade nem em 

cidade limítrofes será aceito reembolso integral? 

 

Sem prejuízo aos tópicos que tratam das exigências mínimas de rede credenciadas nas localidades 

listadas neste TR, relacionadas à região metropolitana que o Coren-SP possui Unidades em 

funcionamento, atendimentos poderão ser realizados mediante reembolso integral, uma vez que 

entendemos que devem existir credenciados, ao menos um por especialidade, em cada município que 

o Coren-SP possuir unidades, ou nos municípios limítrofes, quando o caso, para que não ocorra a 

necessidade desse reembolso. 
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11)   6.6.5. A Contratada deverá manter a Contratante informada alterações que ocorram no rol da 

rede credenciada ou referenciada e que impactem no dimensionamento ora exigido neste Termo de 

Referência em até 30 (trinta) dias corridos a contar da ocorrência. 

  

Solicitamos Esclarecer: Todas as alterações de rede são diariamente disponibilizadas no site da 

Operadora (área pública e logada), bem como via aplicativo, sms e Central de Atendimento, dessa 

forma está correto nosso entendimento de que dessa forma atendemos ao item? 

 

Sim.  

  

12)   6.8.1. A Contratada deverá ressarcir integralmente os casos de urgência e emergência onde não 

houver serviços credenciados ou referenciados nos municípios do Estado de São Paulo e em cidades 

dos demais estados, em conformidade com a legislação vigente. 

Solicitamos Esclarecer: Nos locais onde não houver rede credenciada, podemos entender que se os 

prazos e acesso a rede estiverem em conformidade com a RN 259/2011 a Operadora atenderá ao 

item? 

  

A Contratada deverá garantir, em território nacional, o ressarcimento integral a atendimentos de 

urgência e emergência em localidades que não possuir rede credenciada. Em relação aos 

atendimentos eletivos, no Estado de São Paulo e para municípios que o Coren-SP não tenha realizado 

qualquer exigência de rede mínima credenciada, procedimentos poderão ser reembolsados de acordo 

com a tabela de reembolsos da Contratada. As cláusulas em questão guardam identidade com a 

legislação aplicável, incluindo-se a RN 259/2011. 

  

13) 9.21. Disponibilizar central de atendimento telefônica com quadro de pessoal habilitado para 

prestar as informações dos subtópicos abaixo, bem como para realizar os devidos registros de 

atendimento mediante fornecimento de protocolo de atendimento para cada ligação realizada: 

9.21.2. Autorização para realização de procedimentos cirúrgicos em consultórios, e clínicas. 

Solicitamos Esclarecer: As autorizações são solicitadas pela rede credenciada direto para a Operadora 

sem necessidade de intermédio do segurado, nesse sentido podemos entender que dessa forma 

atendemos ao item?  

  

Sim. Ressalte-se que a operadora deverá manter serviço de atendimento ao cliente para 

reporte/resolução de ocorrências relacionadas à utilização dos serviços contratados.  

  

14) 14. DO PAGAMENTO  
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14.1. O pagamento será realizado mensalmente pelo Coren-SP à Contratada, no prazo de 20 (vinte) 

dias corridos contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura de Seguro. 

Solicitamos Esclarecer: Está correta nossa interpretação de que a data de vencimento deve ser 20 

(vinte) dias após a data de emissão da fatura? 

 

Tendo em vista que, cf. 13.1, a emissão da NF/Fatura ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto 

pelo Gestor do Contrato e que o pagamento se dará em até 20 (vinte) dias corridos do recebimento da 

NF/Fatura, sim.  

 

15) 14.5. A Nota Fiscal ou Fatura de Seguro emitida pela Contratada deverá conter descrição sucinta 

dos itens e serviços executados, o número da nota de empenho, o número do processo licitatório e o 

número da conta bancária para depósito do pagamento; indicação expressa dos encargos, impostos e 

tributos passíveis de retenção na fonte, que serão retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo 

de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com a legislação tributária das esferas alcançadas e em 

conformidade com o objeto contratado no tocante à sua natureza (prestação de serviços e/ou 

comercialização).  

Solicitamos esclarecer: Qual a necessidade de envio de fatura com essas informações?  

Se necessário podemos apresentar essas informações via contrato ou declaração complementar 

mensal? 

 

Sim, na impossibilidade da apresentação das informações requeridas pelo Coren-SP no documento 

para pagamento, essas poderão constar em documento complementar a ser apresentado mensal e 

conjuntamente à fatura. 

 

16)  Em relação ao item “ 14.6. A Nota Fiscal ou Fatura de Seguro deverá ser obrigatoriamente 

acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.” 

A PORTO SEGURO SAÚDE é empresa jurídica de direito privado e tem como objeto social “a exploração 

de Seguros”, conforme estabelecido em seu Estatuto Social. 

Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto atuar como Seguradora especializada em Seguro Saúde, vedada 

a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades de seguro, de acordo com o estabelecido na 

Legislação vigente.  

Isto posto, verifica-se que a Requerida não é empresa mercantil que pratica atos que caracterizem 

intuito comercial, mas sim Sociedade Seguradora devidamente autorizada pela SUSEP através do 

Decreto nº 20.138, de 06/12/45, no qual se baseia na transferência de um risco do segurado que passa 

a ser assumido pelo Segurador mediante o pagamento de uma quantia pecuniária denominada de 

Prêmio de Seguro. 
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Ora, resta claro e patente que seguradoras não devem emitir nota fiscal, haja vista que sua operação 

não se baseia em prestação de serviço, se baseando somente na transferência de um risco do 

segurado. 

Tal transferência de risco evidencia um contrato com características peculiares, que se sustenta pelo 

princípio da mutualidade, o qual, de acordo com a definição do dicionário de Seguros, obra editada 

pela Fenaseg em parceria com o Instituto de Resseguros do Brasil 

“Um dos princípios fundamentais que constitui a base de toda a operação de seguro. A reunião de um 

grande número de expostos aos mesmos riscos possibilita estabelecer o equilíbrio aproximado entre 

as prestações do seguro (prêmio) e as contraprestações do segurador (responsabilidades)”. 

Desta forma, se verifica que a posição da Seguradora no negócio é de apenas "um gerente de 

negócios", recebendo os prêmios e efetuado os pagamentos decorrentes das indenizações. 

O contrato firmado entre as partes (Seguradora X Segurado), resta demonstrado através da apólice do 

seguro, pois assim determina o artigo 758 do Código Civil, e não por nota fiscal, senão vejamos: 

Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta 

deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. ” 

O Decreto-lei nº 73 de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as 

operações de seguros e resseguros, confirma o disposto no art. 758 do CC, ou seja:  

Art 9º Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante 

legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo 

seguinte. 

Art 12. A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice 

ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do prêmio e demais 

encargos. 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) define em seu site o conceito de apólice: 

APÓLICE: Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações da 

sociedade seguradora e do segurado e discriminando as garantias contratadas. 

Portanto resta claro que o documento a ser emitido pela empresa seguradora quando da contratação 

de um seguro é a apólice e não a nota fiscal. 

Da Não Incidência do ISS 

Neste passo, inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da natureza jurídica 

do prêmio, evidenciadora de sua descaracterização como remuneração de um serviço. 

Dispõe o artigo 757 do Código Civil: 

"Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 

garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 
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Como visto, dentro do contrato de seguros tem-se o pagamento do prêmio como contra partida à 

eventual indenização a ser suportada pelas seguradoras quando da efetivação do risco. Nesse sentido, 

os doutrinadores veem definindo o prêmio da seguinte forma: 

"Prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma 

indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato" (in "Tratado 

Teórico e Prático dos Contratos", volume 4, Maria Helena Diniz, Editora Saraiva, pág. 319). 

"Prêmio é, pois, a remuneração que o segurado deve pagar ao segurador pela garantia que lhe dá pela 

cobertura de certo risco. É a compensação pela assunção do risco, por uma corrente doutrinária 

admite que etimologicamente, prêmio significa ´proemium´ com o sentido de recompensa".(in "O 

Contrato de Seguro", Pedro Alvim, Editora Forense, 3ª Edição, página 269).  

Diante de tais ensinamentos, resta evidente que o prêmio se caracteriza como mera compensação 

econômica das seguradoras para a assunção de eventuais pagamentos das indenizações. Nesse 

diapasão, Amilcar Santos assevera que: 

"O prêmio, isto é, a soma de dinheiro paga pelo segurado ao segurador, para que este assuma a 

responsabilidade de um determinado risco, traduz o preço pelo qual o segurador acede em assumir 

essa responsabilidade. Aí nota-se que o prêmio de seguro constitui o fundamento econômico das 

operações securitárias”. 

Diga-se, ainda, que a indenização paga pelas seguradoras, igualmente ao prêmio, identifica-se como 

um montante em dinheiro suportado pelas mesmas quando da ocorrência do sinistro, nos seguintes 

termos: 

"A indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo 

econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora". (In, "Tratado Teórico e Prático 

dos Contratos", volume 04, Maria Helena Diniz, Editora Saraiva, pág. 319). 

Insurge da lição exposta acima, que tanto o prêmio quanto a indenização, nada mais são do que 

importâncias em dinheiro suportadas pelas partes contratantes, caracterizando-se, assim, como 

obrigações pecuniárias, contudo, sem qualquer prestação de serviço 

A lei complementar 116/2003 define o fato gerador do imposto, em seu artigo 1º e o contribuinte em 

seu artigo 5º, para efeito de incidência do ISS: 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não 

se constituam como atividade preponderante do prestador. 

Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço 

A jurisprudência é dominante no sentido de que a apólice é o documento do respectivo contrato de 

seguro, não devendo ser emitida qualquer tipo de nota fiscal, ressaltando inclusive  

"ISS - FATO GERADOR - EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO - INOCORRÊNCIA. Direito tributário - 

Imposto Sobre Serviço (ISS) - Por que não incide sobre a emissão de apólice de seguro. lmprovimento 

da remessa necessária. Voto vencido. A apólice de seguro é instrumento do respectivo contrato, 

comum ao segurador e ao segurado, no interesse de ambos, de modo que sua emissão não é serviço 
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prestado a terceiro. Sendo da competência da União o imposto sobre operações de seguro, e como 

fato gerador a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento 

de prêmio, na forma da lei aplicada (art. 63, lil, do Código Tributário Nacional); e tendo a Lei nº 

5.143/66. No art. 11, inciso 11, já adotado o recebimento do prêmio como fato gerador de IOF, as 

demais opções não ficam à disposição de outra pessoa jurídica de direito público para efeito de adotá-

las como fato gerador de imposto de sua competência. Improvimento do recurso obrigatório. Voto 

vencido”.(Ac da 2º Cív do TJ PE - mv - REO 91.0001741-8 - Rei. Des. Napoleão Tavares - j. 28.10.92 - 

Reqte: O juízo; Reqdo: Município do Recife - DJ PE 25.11.92, pp 08/09 ementa oficial) (in Repertório 

IOB de Jurisprudência, nº 02/93, págs. 21/22)  

Ainda neste sentido: 

"Tributário. ISS. Os serviços relacionados na lista que acompanha a lei disciplinadora do imposto Sobre 

Serviços só são tributáveis se executados por empresas ou profissionais estabelecidos para prestá¬-los 

autonomamente. A emissão de apólice de seguro, pela seguradora, é atividade inerente à operação de 

seguro, não podendo ser havida como serviço tributável." (STF - 21 T - RE 100.179-8 - PE - j. 06.12.85 - 

DJU 19.12.85 - RTJ 117/692 e JSTF 90/63)  

E 

"Direito Tributário.  ISS.  Para a incidência do tributo torna-se necessário o exercício de uma atividade 

que represente serviço constante da lista anexa à lei, devendo a prestação emanar de empresa ou 

profissional autônomo.  Segundo bem observou o acórdão a emissão da apólice de seguro é um 

instrumento do contrato, onde se inserem os direitos e obrigações das partes contratantes. A apólice 

destina-¬se a provar a existência do contrato de seguro. A simples emissão da apólice pela seguradora 

não constitui fato gerador do ISS, pois é a própria seguradora que mediante atividade inerente à 

operação de seguro, emite a apólice correspondente. O venerando acórdão recorrido adotou a melhor 

exegese.  Seria aplicável, pelo menos, a Súmula 4 Recurso Extraordinário não conhecido." (STF - 2ºRE 

100.178 - PE - j. 08.06.84 - RTJ 110/1152 e 594/244)  

Não pode o município querer instituir ou estender a lista de serviços do ISS, com intuito de tributar as 

operações de seguro, pois o mesmo não tem competência para isso. 

A Constituição Federal assim dispõe: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

(...) 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

Como se vê, a recorrente não é prestadora de serviços, portanto, NÂO INCIDE o ISS sobre suas 

atividades, desobrigando-se do recolhimento de tal imposto, conforme dispõe a legislação vigente. 

O município de São Paulo, já se manifestou em sede de solução de consulta sobre a não incidência de 

ISS no seguro-saúde: 

6. A equiparação das seguradoras especializadas em saúde às operadoras de planos de saúde disposta 

no art. 2º da Lei Federal nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, se dá apenas em relação aos efeitos da 
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Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Esta equiparação não está relacionada à legislação tributária do 

Município de São Paulo. 

7. As sociedades seguradoras, inclusive as Seguradoras Especializadas em Saúde, estão fora do campo 

de incidência do ISS e sujeitas a imposto de competência da União, conforme disposto no artigo 153, V 

da Constituição Federal. 

(SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 21, DE 13 DE MAIO DE 2008) 

As empresas seguradoras são equiparadas as instituições financeiras, tendo o mesmo tratamento 

tributário e seguindo legislação especial. Tal equiparação pode ser facilmente vislumbrada quando 

verificamos principalmente as legislações federais vigentes, ou seja: 

Lei nº 7.492 de 1986: 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 

estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de 

valores mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo 

de poupança, ou recursos de terceiros; 

A equiparação definida em legislação federal, também é pacifica nos nossos tribunais, ou seja: 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. 

SOCIEDADE SEGURADORA. EQUIPARAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 10.637/2002 E LEI 

10.833/2003. NÃO APLICAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. COMPENSAÇÃO.  

(...) 

5. A impetrante é sociedade seguradora, equiparada a instituição financeira, sendo aplicável as 

exceções previstas no art. 10, I, da Lei 10.833/2003, e, por isso, deve permanecer sujeita à norma da 

legislação da contribuição para a COFINS vigente anteriormente à supracitada Lei.  

(...) 

7. A partir desse quadro, quanto ao direito à compensação dos valores recolhidos a título da COFINS, 

no presente caso, em face da inaplicabilidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, observados os 

ditames do art. 22 § 1º da Lei nº 8.212/91, por ser a impetrante equiparada a instituição financeira, 

levando-se em conta a data da impetração, há que se acolher o pedido de restituição/compensação, 

ficando assegurados à Administração a fiscalização e o controle do procedimento utilizado pelo 

contribuinte no encontro de débitos e créditos  

(...) 

(TRF-1 - AMS: 39283020064013800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data 

de Julgamento: 22/07/2014,  SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 01/08/2014) 
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Tendo em vista a solução de consulta acima colacionada, a equiparação entre as empresas 

seguradoras e as instituições financeiras, resta claro que a Porto Seguro Saúde não é obrigada a emitir 

nota fiscal. Ressaltamos que a mesma não é autorizada a funcionar e fiscalizada pelo BACEN. 

As empresas seguradoras são controladas e fiscalizadas, assim como, as empresas de previdência 

privada aberta, capitalização e resseguro pela SUSEP. 

A SUSEP é uma autarquia criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, dotada de 

personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério da Fazenda. 

Decreto Lei nº 73 de 1966 

Art 35. Fica criada a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), entidade autárquica, 

jurisdicionada ao Ministério da Indústria e do Comércio, dotada de personalidade jurídica de Direito 

Público, com autonomia administrativa e financeira. 

Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão 

fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras. 

Portanto, resta claro, que a Porto Seguro Saúde não possui obrigação na emissão de notas fiscais, pois 

conforme já evidenciado anteriormente, o documento hábil para tal comercialização é a apólice de 

seguro. 

Peço gentileza confirmar o entendimento que atendemos o item “14.6 PAGAMENTO” com o envio da 

apólice.  

  

A princípio, o enunciado faz questão à manutenção obrigatória, por parte da Contratada, das 

condições de habilitação exigidas por lei e manifestadas no Edital.  Em segundo ponto, em relação à 

apresentação da apólice, de acordo. Vale destacar que o pagamento será realizado pelo Coren SP, 

creditado em nome da Contratada, mediante depósito em conta, boleto ou fatura. 

 

17) 14.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como realizada a 

transferência/depósito bancário à Contratada. 

Solicitamos Esclarecer: Solicitamos ao órgão informar se o pagamento poderá ser realizado também 

via boleto bancário. 

 

Sim.  

 

18) A proposta a ser cadastrada no ComprasNet para participação deverá ser com ou sem a 

identificação da empresa?  
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A proposta inicial, cadastrada em sistema para participação no certame, deverá ser cadastrada SEM a 

identificação da empresa. Conforme o item 6.2.1 do Edital, “Também será desclassificada a proposta 

que identifique o licitante”. 

 

19) Em relação ao IDSS "Registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Inscrição nos Conselhos 

Federal e Regional de Odontologia; Índice IDSS igual ou superior a 0,65." 

O mesmo será incluso na habilitação? Como será feita a análise e a desclassificação de empresas que 

estiverem abaixo deste limite de 0,65? 

 

Sim, pois o mesmo é relativo às exigências de qualificação técnica. Licitantes que possuam IDSS, na 

última classificação divulgada pela ANS, inferior a 0,65 serão inabilitadas. 

Vale ressaltar que, por se tratar de documento de habilitação, esta comprovação está sujeita às regras 

para envio de documentação descritas no item 4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, seguindo o disposto na legislação vigente, em especial o Decreto nº 

10.024/2019. 

Ressaltamos a importância de verificarem se todos os documentos relativos à habilitação foram 

enviados, nos termos do item 4.3.1 

 

 

São Paulo, 24 de julho de 2020. 

 

 

 

Rodrigo Mognilnik 

Pregoeiro 
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