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ESCLARECIMENTOS 

PROCESSO:  292/2017 

REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.º 004/2018 

OBJETO: Plano de saúde – abrangência nacional 

 

Na forma editalícia, mormente os itens 1.4, 1.5 e 1.6, o Pregoeiro do COREN/RJ apresenta, 

de forma consolidada, os seguintes esclarecimentos complementares, sem alteração do Edital e 

seus anexos, sem alteração da data do pregão: 

1 - Segue abaixo, a súmula a respeito da Lei 9656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros 

privados de assistência à saúde: 

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou 

exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua 

condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” 

De acordo com a Resolução Normativa 279 que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei 

Federal 9656/98: 

“Não serão considerados “contribuição” os valores relacionados apenas: 

a) às mensalidades dos dependentes e agregados; ou  

b) à coparticipação/franquia paga única e exclusivamente pelo beneficiário titular”. 

Cabe destacar ainda que resolução normativa 279 estabelece as regras de tempo de 

permanência do beneficiário no plano de extensão de acordo com o tempo de contribuição 

do beneficiário titular. Como será realizado o cálculo do tempo de permanência se o 

mesmo não ocorre na política de benefício do COREN? 

Com base nas informações supracitadas, ratificamos que a cláusula 5.25 do Termo de 

Referência contradiz o disposto no artigo 30 e 31 da Lei Federal 9656/98. Mantemos o 

pedido de retirada desta cláusula. 
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RESPOSTA DO COREN/RJ: O COREN/RJ desconta parte do plano na folha de seus 

empregados e a totalidade de seus dependentes. O artigo 2º, I da RN ANS 279/2011 é 

extremamente claro ao definir: 

"Art. 2º  Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 

I – contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha 

de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de 

seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de 

vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à 

co-participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de 

moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica; 

Logo, a ANS dispõe que QUALQUER valor descontado em folha é suficiente para 

resguardar ao empregado o direito previsto nos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98, ainda 

que esse valor não seja pago diretamente à operadora. Portanto, não há pertinência no pedido 

de retirar o item 5.25 do Termo de Referência, eis que o mesmo se compatibiliza com as 

normas vigentes. 

 
 

MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA 
Pregoeiro COREN/RJ 


