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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 022/2009 PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A UNIMED NORTE 

NORDESTE - CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO. 

A UNIÃO, por intennédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, com regrstro no CGCIMF 03.658.50710001-25 e sede na Praça dos Tribunars 

Superiores, Bloco A. Brasllia-DF. neste ato representado por seu Diretor-Geral SILVIO 

FERREIRA. brasileiro. separado judicialmente. CPF 884.071 528-20 e RG 5.871.468-

SSPJGO. residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares. doravante designado simplesmente CREDENCIANTE e. de outro lado. a 

UNIMED NORTE NORDESTE CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES 

COOPERÀTIVAS DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ 09 237 0091001-95, 

situada na Avenida Carneiro Cunha, n. 55, Bairro da Torre, João Pessoa/PB. CEP: 

58.040-240, telefone (83) 30482700, neste representada por seu Diretor Presidente, 

REGINALDO TAVARES DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, médico CPF 

040.274.934-00, RG 90.740, SSPIPB e por seu Diretor de Operadora de Plano de Saúde 

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA. brasileiro, casado, médico, CPF 037.405.523-87, RG 

202.781. SSPICE, doravante designada simplesmente CREDENCIADA, celebram o 

presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 02212009, para 

prestação de serviços médico-hospitalares, com base no constante dos autos dos 

Processos Administrativos 71111993 e 5.78112009 - TRF-1' iao. Lei 8.66611993, 

especialmente art. 25. caput e Regulamento-Geral do A 

Resolução N.670-006 de 0410612003, mediante as seguinte 
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CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a alteração no termo de credenciamento 

da Cláusula Quinta - Do Atendimento: Cláusula Sétima - Do Preço e Cláusula Nona - Do 

Pagamento. para mclusão de dispositivo relativo aos tratamentos seriados 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS AL TERAÇ0ES 

Com a inclusão do referido dispositivo, as citadas clausulas passam a ter a 
seguinte redação: 

CLAUSULA QUINTA -DO ATENDIMENTO 

Os serviços somente serão prestados aos beneficiários regulannente inscritos no 

Programa mediante apresentaçao da catteira própria de ldentif/Caçdo da UNIMED emitida 

com base na relaçao de beneficiários· e fornecida ao CREDENCIANTE pela 

CREDENCIADA, juntamente com documento de iden~dade. 

PARAGRAFO pRIMEIRO 

A CREDENCIADA está autorizada a liberar procedimentos médicos ambulatoriais 

e/ou exames complementares ao diagnóstico, cujo valor individual nao exceda o 

equivalente a 06 (seis) consultas eleUvu, inclusive para pacotes. 

PARAGRAFO SEGUNDO 

As autorizaçóes para o atendimento e admissáo hospitalar para fins de 

lntemaçt1es clfnlcas e/ou cirúrgicas de urg•nc.lalemergêncls, independente de valor, 

horário, dia útil ou nãu, serão feitas diretamente pela CREDENCIADA. 

PARAGRAFO TERCEIRO 

Os atendimentos e admíssões autorizados na conJil do parágrafo anten·or 

deverao ser informados ao CREDENCIANTE pela CREPÍNc -;o prazo de 72 

(aelenlll e duo) ho,.... · ~-··/ 
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PARA GRAFO QUARTO 

Fica a CREDENCIADA obdgada a solicitar autorização prévia ao 

CREDENCIANTE para os procedimentos e/ou exames náo constantes na tabela 

relacionada na Cláusula Sétima e os realizados sob a forma de pacote ou códigos 

especificas criados. 

PARA GRAFO QUINTO 

Fica a CREDENCIADA obrigada a so/ic1tar autorizaçOO prévia ao CREDENCIANTE 

para os procedimentos relativos aos tratamentos seriados. Os tratamentos seriados· 

acupuntura, RPG. pilates, equoterapia, isso~stretching e recondicíonamento aeróbico 

ficam limitados a 30 (lrmta) sessões a cada exerofcio financeiro. por beneficiãno. podendo 

ser autorizados em ate 10 (dez) sessões por m!Js, obedecido o limite máximo do exercício 

financeiro 

PARA GRAFO SEXTO 

Todo exame realizado durante a internação &stá automaticamente autorizado, 

exceto nos casos abaixo relacionados. que necessitam de autorização da 

CREDENCIANTF 

• inclusão de novos procedimentos 

• uso de prótese, órtese, materiais especiais e de síntese, mesmo aqueles que fazem 

parle do ato cirúrgico; 

• medicamentos quimwterápicos; 

• hemodinámica. 

- radiologia infervencionista 

• não há necessidade de autorizaçáo, no caso de alterações no código do procedimento já 

autorizado, pelo CONTRATANTE, durante o ato cirúrgico, entretanto, na cobrança deverá 

constar o relatório médico da auditoria médica justificando a alteraç~ç~j" 

• ntJo há necessidade de autorização prévia para romoç:lEJ.e.s ~~ . . -.h--~pitalares realizadas 
dentro da área de ação da UNIMED Executora. ,(;1 /_ 

. ? 

~fisioterapia ou outros procedimentos seriados. . __ --"< :;~/" 9 
J~··, 1~ 

] 
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PARAGRAFO SÉTIMO 

O PRO·SOCIAL terá o prazo de 72 (setenta • duu) hores. para retomo das 

autorizações solicitadas_ Decorrido este prazo a Auditoria da UNIMED poderá deliberar de 

acordo com o Rol da ANS, suas atualizações e coberturas adicíonais previstas no 

contrato. 

PARA GRAFO OITAVO 

O PRO-SOCIAl terá o prazo de 72 (•etenta e du .. ) ho,.., para retomo das 

autorizações solicitadas para OPME, que deverão ser acompanhadas de 03 (tra.) 

colações realizadas peta CREDENCIADA. 

A autorizaç~o será baseada nas colaç{jes apresentadas pela CREDENCIADA e as 

realizadas pelo CREDENCIANTE. 

PARAGRAFO NONO 

As autorizações para OPME obedecerao ao critério de menor preço. 

PARAGRAFO DÉCIMO 

A utifização <los serviços da rede credenciada do sistema UNIMED está 

condictonada aos contratos finnados entre a UNIMED local (Prestadora) e a 

CREDENCIADA, na data do atendimento. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

Os preços dos servíços contratados serão pagos pelo CREDENC/ANTE de acordo 

com os valores relacionados nas tabelas abaixo. acompanhadas das respectivas 

instruçães que farão pa1te integrante deste termo. 

1 - Honorários Médicos: os preços serão pagos de acord com os quantitativos 

constantes na Tabela CBHPM 4• Edlçlo, Classificação 

Procedimentos Médicos, com tedutor de 10% (dez por 

Opentcl<lna/ e 10% (dez por ce~to) pant PortN, 

4 
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consulta de R$ ·43,00 (quarenta e trk 1'1111/a), acrescidos eúl tua de •dmlniatr.çjo de 

15% (quinze por cento). 

11- Honorérloa eúl Anealwlologiataa: serão pagos conforme Item I desla cláusula 

Para as localidades que possuam acordos locais diferenciados a autorização será dada 

mediante comprovação. 

1/1- Filme Rlldlo/6glco: Colégio Bra.sifeiro de Radiologia. 

IV· o..,.._ Hoapltala,..- serão pagas de acordo com os valores expressos na Tabela 

de Taxas e Diárias do TRF ~ Tribunal Regional Federal 1• Região, Tipo A (TRF- TTD), 

acrescidas de tua de lldmlnltlfn/9fo de 15% (quinze por cento). 

Caso as taxas e diárias negociadas em acoffio local entre a Unimed e o prestador de 

serviço. não constarem na tabela TRF- TTO, podertjo ser cobradas, mediante autorização 

prévia, com apresentação da guia de atendimento, ~endo repassados os valores pagos 

mais taxa de administraçlío. 

V- Ramoç4o de paclenta: O valor da remoção será pago conforme /abela UNIMED 

prestadora ou negocie·;ão local. acrescida da taxa admm1strativa. desde que efeüvamente 

comprovada através da guia de atendimento. 

VI- Material Deac:anável: à razlio de 1.0 (uma vez) os valores constantes na Tabela 

SIMPRO NACIONAL com fax a de comercializaç~o 10% (dez por cento) 

VIl - Medh:•mentos à raz6o de 1.0 (uma vez) os valores constantes no Guia 

Farmacêutico Brasíndn:e 

VIII - OPMES: (órleses, pró/ases e materiais especiais) serão pagos mediante 

apresentaçao de note fiscal e cópia da cotaçiio autorizada aplicando-se margem de 

comercializaçlio de até 30% (trinta por cento) especificada no ato do pedido de 

autorização 

Fica autorizada a apresentação de documento comprobatóri 

prestadoras~locais, na i:npossibilidade de apresentação da n 

'para as UNIMED 
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IX- Ttat.mentoa seriados: ser~o pagos de acordo com os valores expressos na Lista 

de Procedimentos Médicos - TRFwLPM, acrescidos da taxa de admlnlstraçlo de 15% 

(quinze por cento). 

X· Refelçlo parti Acompanhante: de acordo com tabela e instruções a seguir. 

PROCEDIMENTO 

7:iBf6iÇáo para aco,npaniiatlle 

de beneficián·a em regime de 

íntemaç~o independente da 

idade. 

CA DA 
MANHA E 

CEIA 

R$10,00 

-.o r -AA ~ 
- - I 

TOTAL 

R$ 36,00 

As tabelas do Tribunal Regional Federal 1• Regiflo encontramwse disponlveis no 

s1te www trf1.aov.brlsetoriaislprosocíallfabelas 

CLAUSULA NONA- UO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados serâ fmta quinzenalmente pela 

CREDENCIADA. através de documento de cobrança (nota fiscal, solicitaç~o médica, guia 

de atendimento e demais anexos), nBo sendo aceitas Guias de Atendimento com prazo 

superior a 350 (trezentos e a ... enta) dlu, contados da data de atendimento. 

PARA GRAFO PRIME/FIO 

A contagem do prazo a que se refere esta cláusula, nos casos de internação. será 

considerada a partir da data da alta do paciente 

PARA GRAFO SEGUNDO 

/J 
Consideram-se como demais anexos ciladas ~ caput desta cláusula, 

documentos do prontu.1rio, solicitações de exames, relatório d P98f1eSas médiCo·odonto 

hospitalares. medicamentos, boletins anestésicos \·.· --<11Jfr.o s~ompro . tes 

,, y ~~~· -\ 
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necessán·os ao processo, ressalvados o código de ética médica. o sigilo ao acesso dos 

documentos, bem como o respeito à pâvacidade do paciente. 

PARA GRAFO TERCEIRO 

O documento de cobrança a que se refere o caput desta cláusula deverâ vir 

acompanhado, ainda, '!e -cópia dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito 

junto ao INSS, Certificado de Regulaâzação de Situaçao com o FGTS, Certidão quanto à 

Olvida Ativa da União junto á Procuradoâa da Fazenda Nacional e Certidao de Quitação 

de Tributos e Contribwções Federaís administrados pela Secretan·a da Receita Federal. 

PARA GRAFO QUARTO 

O setor d& protocolo do CREDENCIANTE nao receberá a documentaçao de 

cobrança, em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARAGRAFO QUINTO 

O CREDENC!ANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 (vinte) 

dlu útei!J, a contar ~la data da apresentaçao do documento de cobrança no setor de 

protocolo, desde que cumprido o disposto no caput, parágrafo segundo e parágrafo 

terceiro acima. 

PARAGRAFO SEXTO 

Nos casos d~J internações prolongadas, acima de 10 (dez) dias, as contas 

pode~o ser ancaminf1adas parcialmente, na data normal do faturamento, acompanhadas 

de cópia da guia ôe internação bem como da rupectlvu prol'l"!)f!C6es de 

fnl!m!!;#o eutorludae pelo CREDENC/ANTE. 

PARA GRAFO SÉTIMO 

Nos cuoa de p•g•mento reJ•tivo aos seriados, • 

CREDENCIADA deverá encaminhar juntaman!a ri. cobntnça, 

arqutvoa do tipo (esPf'Ciflcar tipo de arquivo) flct coni!Hjcft>-mome do beneficiário, 

código procedimento, d&lll d& llNIIInçlo, Un/1·.P. ;;. .Y.,..tador (CIInica 

alouproflulofllll). 7 /. -r~ 
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PARA GRAFO OITAVO 

A nota fiscal r!everá ser emffida separadamente por centro de custo em nome do 

TRF para os servidores do Tribunal Reglonel _,,da 1' Regtio, a ser entregue no 

SEPN Quadna 510, 8/Jco "C", Lote 08, 1° Subsolo, DIVAF!SECBE • Edifício Cabo Frio

Bnasilia/DF. e, em nome da Just/çll Fede,.,/, para os serv/do1'8S da Seçlo Judlclilrls 

do Distrito Federal, a ser entregue no SAS - Quadra 04, Bloco "D", lote 07, Sobreloje -

Ediflcio Sede /1- Brasilie/DF. 

PARAGRAFO NONO 

Fica a CREDENCIADA dispensada do envio rotineiro das guias originais de 

serviços, exceto aquelas que se refiram às /ntemaç6ea hoapitaleru e notas que 

contenh•m taxas, diária, nYtarl•la e/ou medicamentos, tendo em vista que à 

CREDENCIANTE acotará a auditoria prévia realizada pela UNIMED PRESTADORA, 

conforme a perlinéncia. 

PARAGRAFO Df';CfMO 

A CREDENCIADA deverá disponibilizar ao CREDENCIANTE. sempre que 

solicitados, tendo e:n vista esclarecer as dúvidas das auditorias médicos e/ou 

administrativas os documentos comprobatórios de consultas, exames e procedimentos 

dispensados do envio de guias originais de serviço. 

PARAGRAFO OECIMO-PRIMEIRO 

A· utilização dos serviços da rede credenciada do sistema Lj./.JIMED está 

condicionada aos ce)ntratos firmados entre a UNIMED local JRr:éStadora) e a 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA VIG!NCIA 

CREDENCIADA. na ela/a do atendimento. /f _ __.--- ·· 
~·.:~::' ... ~ .-

~ Este termo passa a vigorar na data :• sua assinatura'~ 
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CLAUSULA QUARTA -DA RA TIFICAÇAO 

Com a alteraçao constante deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas 

todas as demais cláusulas e condiçOes do Termo de Credenciamento original. 

CLÁUSULA QUINTA- DA PUBLICAÇÂO 

Em conformiddde com o previsto no art. 61, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, 

este instrumento será publicado no D.O.U., em forma de extrato. 

CLAUSULA SEXTA- DA RESCISAo 

O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio 

de 30 (trinta) dias do término pretendido pela parte interessada. 

CLAUSULA SETIMA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes. com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal no 

Distrito Federal para d1rimir quaisquer questoes oriundas deste Instrumento. 

E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, as 

partes assinam o presonte em 02 (duas) vias de igual teor 

.-,.. Brasllia. de ·~ q janeiro de 2010 l-
>l 
1-', 

PELO CREDENCIANTE: ___ +=-=L~-~-----------

SILVIO FERREIRA 

----+~}~1~~~~(~~------------PELA CREDENCIAO~: - r- 4 ,. • 


