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Contratação de plano de saúde para funcionários e dependentes 

HEJSN na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia
Valor Unit TOTAL Valor Unit TOTAL Valor Unit TOTAL Valor Unit TOTAL Valor Unit TOTAL

1 Valor linear - plano Personal Smart Unidade 1  R$       170,95  R$       170,95  R$                  -  R$                  -  R$                  -  R$                  - 

Valor por Faixa etária 00 a 43 anos - plano Personal Smart Unidade 1  R$       138,77  R$       138,77 

Valor por Faixa etária 44 a 58 anos - plano Personal Smart Unidade 1  R$       338,63  R$       338,63 

Valor por Faixa etária 59 anos ou mais - plano Personal Smart Unidade 1  R$       826,25  R$       826,25 

Taxa de Implantação Unidade 1  R$          10,00  R$          10,00 

Coparticipação - Consulta Eletiva personal  R$                  -  R$                  - 

Coparticipação - Consulta Eletiva com especialista  R$          30,00  R$                  - 

Coparticipação - Consulta Pronto Socorro  R$          40,00  R$                  - 

Todas as consultas realizadas nas clínicas prórpias não possuem

coparticipação
 R$                  -  R$                  - 

TOTAL MENOR PREÇO R$ 170,95 TOTAL   R$    1.484,60 TOTAL  R$                  - TOTAL   R$                  - TOTAL   R$                  - TOTAL   R$                  - 

N.º FORNECEDORES Cond. Pagto Prazo Entrega

1 Unimed - Plano Personal Smart A Combinar A combinar

2

3

4

5 Data Data

FEITO POR: 

DATA: 

HUGO DE SOUZA MOREIRA                          

ANALISTA DE COMPRAS

OBS: GESTOR SINALIZOU POR EMAIL OPÇÃO 

DE VALOR  LINEAR DE R$ 170, 95

______________________________________

Diretor (a)

Documento de referência: COM.PR. 0001 Compras de item Padrão e Não Padrão

1 2 3 4 5

SETOR DE COMPRAS SOLICITANTE AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DO PRODUTO/SERVIÇO 

MAPA DE COLETA DE PREÇO
Código: COM.FR.0005

Data de elaboração: 

03/05/2013

Item Especificação Unidade Quantidade
Fornecedores/Preço

Gera Nº
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

 Vitória - ES, 25 de Outubro de 2019. 
 
 
À Empresa 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO - SANTENSE 

Prezados, 

O Personal é o plano da Unimed Vitória, inspirado no conceito de atenção primária. Como 

o próprio nome diz: Personal vem de pessoa. No nosso caso, você. Este é um modelo 

adotado em diversos países e que a Unimed Vitória traz com exclusividade para os seus 

clientes. Já pensou como seria bom se você tivesse um médico exclusivo? Com o Unimed 

Personal você tem. 

Nele, o médico será sua referência em saúde, fazendo um atendimento personalizado em 

uma Unidade próxima de você. Um profissional com habilidades técnicas e humanas, que 

te chama pelo nome e sabe o melhor jeito de cuidar da sua saúde. Com o Unimed Personal 

você tem sempre um atendimento personalizado. 

Conta com uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeuta, nutricionista, 

fonoaudiólogo, enfermeiro e psicólogo. Juntos com o seu médico, esses profissionais irão 

buscar as melhores soluções para prevenção de doenças e sucesso no tratamento. 

Conheça agora a proposta comercial desenvolvida especialmente para atender às 

necessidades de sua empresa. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 

Unimed Solução Empresa. O melhor custo-benefício para a sua empresa. 

Atenciosamente, 

 

 

João Paulo Barreto Nepomuceno 

Cargo: Consultor Contas Estratégicas 

Tel: 27-98856-8963 

E-mail: jnepomuceno@unimedvx.com.br 
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

Diferenciais que nenhum outro plano tem 

 

 Primeira operadora de saúde do estado a receber o selo ouro de 

Acreditação Máxima da ANS. 

 Pioneira no lançamento do Plano de Atenção Personalizada à Saúde. 

 Cobertura em todo território nacional. 

 Maior rede própria e credenciada. 

 Saúde Ocupacional Unimed. 

 SOS Unimed e transporte aeromédico. 

 Maior Complexo Integrado de Atenção à Saúde com Hospital próprio, 

Maternidade, Unimed Diagnóstico, Centro de Especialidades, Oncologia, 

Viver Bem, Prontos Atendimentos e Unidades do Unimed Personal. 

 Agendamento on-line de consultas. 

 Relacionamento empresarial. 

 Canal de atendimento 24 horas - A Unimed Vitória disponibiliza várias 

formas de você entrar em contato. Seja pelo telefone, internet, aplicativo 

ou até mesmo presencialmente. É só escolher o canal adequado para sua 

solicitação. 

 Instituto Unimed - Uma vida mais saudável é uma vida com mais sorrisos, 

sonhos e realizações. É por isso que o Instituto Unimed Vitória trabalha e 

apoia projetos que levam cultura, educação, esporte e oportunidades 

para as pessoas. 

 Aplicativo Unimed Vitória Cliente – Baixe o app e tenha a versão digital do 

seu cartão, atualização cadastral, serviços financeiros entre outras 

vantagens bem na tela do seu celular. 

 Portal Empresarial - O canal exclusivo para gerenciar o plano de saúde da 

sua empresa. Lá você encontra as principais informações e serviços 

necessários para o dia-a-dia. 
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

Reconhecimento da Unimed Vitória 

 

 
 

  

Primeira operadora de 
saúde do estado a receber 

o selo ouro de 
Acreditação Máxima da 

ANS. 

Primeira assistência 
médica a entrar para o 
Balanced Scorecard Hall 
of Fame for Executing 

Strategy. 

Uma das seis empresas 
citadas na última edição 

do livro "A Execução 
Premium". 

 

 
 

 

 

 

 

Certificada pelo ISO 
9001:2008. 

Hospital Unimed com 
acreditação de excelência 

ONA (Nível 3), o maior 
nível em qualidade 

hospitalar. 

Líder da pesquisa Recall 
(Jornal A Gazeta/Futura) 
há 27 anos consecutivos. 

 

 
 

 

 

Marca Top of Mind pelo 26°ano 
consecutivo, quando o assunto é plano 

de saúde. 

Eleita pelo 16° ano consecutivo, de 
acordo com a pesquisa Marcas de 

Confiança, o plano de saúde que os 
brasileiros mais confiam. 
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

Urgência e Emergência – SOS e Aeromédica 

 

Os planos contam com atendimento SOS Urgência e Emergência. 

 

Em caso de urgência ligue 0800 28 39 505 

  

No plano Personal Plus; tipo de contratação (Coletivo Empresarial e 

Coletivo por Adesão). 
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  
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Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

Relacionamento e Gestão de Saúde 

 

 

 

  

Site Unimed Vitória: um espaço exclusivo 
para sua empresa com diversos serviços, 
como: 
- Alteração de dados cadastrais. 
- Cálculos de Reajustes. 
- Demonstrativos de IR. 
- Extratos. 
- Formulários de movimentação. 
- Relatórios Gerenciais. 
- Serviços Financeiros. 
 



 
 

FRM-QUAL-238 
DATA: 09/09//2019 

REV 000 
FL: 9/9 

 
 
 
 

 

  
 

Documento Confidencial - Proposta comercial válida por 30 dias 

Se na implantação do contrato aparecerem casos que não foram considerados nesta análise, como o de pacientes crônicos, 

internados, demitidos, em Home Care, etc, esta proposta perderá automaticamente sua eficácia e os valores serão recalculados.  

PERSONAL SMART 

A diferença do Personal Smart de todos os outros planos de saúde é que o seu foco é a 

promoção da saúde e não no tratamento da doença. Ou seja: é mais importante cuidar e 

prevenir doenças do que ir ao médico apenas para tratá-las. Trata-se de um plano 

inspirado nos modelos de atenção integral e personalizada à saúde mais bem-sucedido do 

mundo. Além disso, o plano oferece unidades de atendimento, com médico e esquipe 

multidisciplinar. O conceito de atenção personalizada do Personal coloca em destaque o 

médico exclusivo, estabelecendo um modelo que prioriza o cuidado integral ao paciente. 

PERSONAL SMART  

FAIXA ETÁRIA BENEFICIÁRIOS 
ENFERMARIA 

Nº Reg: 483.442/19-9 
FATURA 

00 a 43  R$ 138,77  

44 a 58  R$ 338,63    

59 ou mais  R$ 826,25  

TOTAL DE VIDAS  R$ 170,95  

Taxa de implantação a cada cliente incluído: 
Na data de vigência: R$ 10,00 
Na data posterior à vigência: R$ 10,00 

      

COPARTICIPAÇÃO 

ITEM   INFERIOR MÁXIMO VALOR 

 CONSULTA ELETIVA PERSONAL  -   -  R$ 0,00 

CONSULTA ELETIVA COM ESPECIALISTA - - R$ 30,00 

CONSULTA PRONTO SOCORRO  -   -  R$ 40,00 

A coparticipação deste contrato é limitada em R$ 200,00 (duzentos reais) por cliente / mês, não cumulativo. 

 


