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Histórico

Entre  março e maio de 2016 – ações do Grupo de Trabalho – GT 

Principais ações: 

-Início de uma avaliação do perfil de servidores da Unifesp. Os principais pontos abordados foram: Faixa
salarial, faixa etária e tipos de planos que atenderiam os servidores;

-Estudo dos pontos de melhoria existentes no Contrato anterior (Medial e Aliança) e sugestões de
melhoria. Principais pontos abordados: forma de pagamento e assuntos ligados a inadimplência;

-Levantamento de contratações semelhantes junto a outros órgãos públicos e que tenham tido êxito, para
que avaliação;
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- Contato com a UFSC para maiores esclarecimentos quanto aos procedimentos de contratação por ele utilizados;

- Identificação de Edital de contratação de serviços de saúde suplementar (UFSC), cujas características possam ser
utilizadas como base para elaboração de um novo Termo de Referência;

- Contato com outros órgãos públicos de natureza similar (UFABC, UFSCar, Institutos Federais), para integrarem
uma contratação conjunta, de modo a tornar a carteira de clientes mais atrativas, com a juntada de beneficiários;

- Contato com a área orçamentária da Unifesp, para informações e esclarecimentos quanto à existência ou não de
recursos que pudessem subsidiar a contratação;

- Reunião com servidores da UFABC, para discussão conjunta das alternativas de contratação e estudo da
viabilidade de ser realizada uma contratação conjunta;
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Ações realizadas pela equipe já constituída em forma de Comissão através da Portaria nº 1.522, de 23 maio 
de 2016

-Desenvolvimento e aplicação de Censo junto à comunidade Unifesp, para levantamento do perfil de
beneficiários e suas necessidades;

-Contato com operadoras de saúde, informando o perfil dos usuários, para obtenção de orçamentos de
diferentes formas de carteira (por vida, por faixa etária, por item, por grupo), para identificar a forma mais
econômica e vantajosa;

-Consulta pública junto à comunidade e empresas operadoras de planos
de saúde, sobre proposta de Edital e Termo de Referência, elaborado com base nas
informações obtidas nas etapas anteriores;
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PESQUISA 
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CONSULTA PÚBLICA



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CESS – Comissão de Estudo de Saúde Suplementar  

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EFETUADAS APÓS CONSULTA PÚBLICA E PESQUISA 

-Gerenciamento dos beneficiários pelo plano deveria estar a cargo da empresa Contratada, em virtude da
impossibilidade de gestão por parte do Depto. Saúde do Trabalhador – Reitoria;

-Não constar a vinculação do pagamento como de responsabilidade da Unifesp, mas feita diretamente pelo
usuário, em virtude da questão de inadimplência e possíveis contingenciamentos orçamentários nessa forma de
contrato (Pessoa Jurídica- 339039), o que não ocorre com benefícios de despesas de pessoal, conforme
informado pelo DGO/Reitoria;

-Tentativa de licitação, para atingir o maior número possível de interessados, por meio da modalidade pregão

eletrônico para registro de preços, devido a impossibilidade de garantir número mínimo de vidas. Desta forma,

também fica viável a participação de outros órgãos, como a Ufabc;

-Exclusão da possibilidade de inclusão de agregados: conforme informado pelas operadoras, o excesso de tipos

de planos e usuários acaba por onerar o valor dos planos, dificultando a gestão e eventuais reajustes;
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EFETUADAS APÓS CONSULTA PÚBLICA

-Exclusão de planos odontológicos e serviços adicionais, pelo mesmo motivo acima, além do reduzido interesse

dos usuários na pesquisa realizada;

-Opção por contratação por vida segurada e não por faixa etária: conforme informado pelas operadoras, o

excesso de tipos de planos e usuários acaba por onerar o valor dos planos, dificultando a gestão e eventuais

reajustes;

-Opção por contratação por vida segurada e não por faixa etária: expectativa de atender a maior faixa etária da

Unifesp;

-Manutenção da opção de pagamento por consignação em folha, seguida de débito em conta e boleto bancário

(nessa ordem de preferência);
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EFETUADAS APÓS CONSULTA PÚBLICA
Seleção das modalidades do plano de saúde- optou-se por planos com e sem copartipação, sendo 6 produtos:

Nacional sem coparticipação (Apartamento e Enfermaria), Regional sem coparticipaçã (enfermaria e

apartamento), Regional com coparticipação e Nacional com coparticipação (enfermaria)

Plano Tipo Abrangência Participação Acomodação

Plano 1

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica

Nacional

Sem co-

participação Apartamento

Plano 2

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica

Nacional

Sem co-partipação

Enfermaria

Plano 3

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica

Estadual

Sem co-

participação Apartamento

Plano 4

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica
Estadual

Sem co-partipação

Enfermaria

Plano Tipo Abrangência Participação Acomodação

Plano 5

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica

Nacional

Com co-

participação Enfermaria

Plano 6

Ambulatorial/Hospitalar com 

Obstetrícia, sem assistência 

odontológica
Estadual

Com co-

participação Enfermaria
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES EFETUADAS APÓS CONSULTA PÚBLICA

-Seleção da UFABC, por ter o perfil demográfico e geográfico complementar
à Unifesp, para integrar uma contratação conjunta, de modo a tornar a carteira

de clientes mais atrativas, com a juntada de beneficiários;

Posteriormente, quando da divulgação da Intenção de Registro de Preços, poderá haver mais órgãos

interessados em integrar a licitação, cuja participação dependerá da análise do perfil destes.

- Ajustes no Edital e Termo de Referência e envio do mesmo para os encaminhamentos necessários junto a Pró-

Reitoria de Gestão com Pessoas.
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Histórico - Membros da equipe

Sem Indicação
Campus Baixada 

Santista

Melissa Elaine C. Santos 
Reitoria 

Ricardo Luiz P. Bueno 
Osasco  

Sem Indicação
Guarulhos

João Carlos A. Duarte
Diadema

Vânia Simões Lopes
São Paulo 

Sem Indicação
Campus S.J. Campos. Sem Indicação

Adunifesp 

Cecília Fernandes 
Ilinice Martins 

Sintunifesp

Cecília Bazaglia / Camila 
Anjos

Depto. Saúde do Trabalhador
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Obrigado.
Equipe

Camila Lima dos Anjos
Cecília Bazaglia 

Cecilia Fernandes
Ilinice Martins

João Carlos A.Duarte
Melissa Elaine dos Santos

Ricardo Luiz P. Bueno 
Vânia Simões 

cess@unifesp.br

E-mail: cess@unifesp.br
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