
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 02212009 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 intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO, com registro no CGC/MF 03.658.507/0001 -25 e sede na Praça dos Tribunais 

Superiores, Bloco A, Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral FELIPE 

DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF 003.116.773-04 e Cl N. 2.325.033-

SSP/DF, 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 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ 09.237.009/001 -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, SSP/PB 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 , SSP/CE, doravante designada simplesmente CREDENCIADA, celebram o 

presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 02212009, para 

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

25, caput e Regulamento-Geral do PRO-SOCIAL, aprovad 

04/06/2003, mediante as seguintes cláusulas e co 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

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

da Cláusula Sétima - Do Preço, e da Cláusula Nona- Do Pagamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES 

Com a inclusão do referido dispositivo, as citadas cláusulas passam a ter a 

seguinte redação: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

Os preços dos serviços contratados serão pagos pelo CREDENCIANTE de acordo 

com os valores relacionados nas tabelas abaixo, acompanhadas das respectivas instruções que 

farão parte integrante deste termo. 

1- Honorários Médicos: Serão pagos de acordo com os valores constantes da tabela 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 4a edição - CBHPM, acrescidos 

da taxa de administração de 15% (quinze por cento). 

11 - Consulta: R$ 50,00 (Cinqüenta reais); 

111 - Honorários de Anestesiologistas: Conforme item I desta cláusula. Para as 

localidades que possuam acordos locais diferenciados, a autorização será dada mediante 

comprovação. 

IV- Filme Radiológico: Colégio Brasileiro de Radiologia. 

V- Despesas Hospitalares: Valores expressos na Tabela de Taxas e Diárias do TRF 

- Tribunal Regional Federal 1a Região, Tipo A (TRF-TTD), acrescidas da taxa de administração 

de 15% (quinze por cento); 

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

serviço, não constarem na tabela TRF-TTD, poderão ser cobradas, mediante autorização prévia, 

com apresentação da guia de atendimento, sendo repassados os valores pagos mais taxa de 

administração; 

VI - Remoção de paciente: O valor da remoção será pago conforme tabela UNIMED 

prestadora ou negociação local, acrescida da taxa administrativa, esde que efetivamente 

comprovada através da guia de atendimento; 

VI/ - Material Descartável: À razão de 1.0 (uma ve 

SIMPRO NACIONAL com taxa de comercia/i 

VIII - Medicamentos: À 

Farmacêutico Brasíndice; 

rr1 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

IX - OPMES: As órteses, próteses e materiais especiais serão pagos 

apresentação de nota fiscal e cópia da cotação autorizada, aplicando-se marg 

comercialização de até 30% (trinta por cento) especificada no ato do pedido de autorização; 

Fica autorizada a apresentação de documento comprobatório de compra para as 

UNIMED prestadoras -locais, na impossibilidade de apresentação da nota fiscal original; 

X - Tratamentos seriados: Serão pagos de acordo com os valores expressos na 

tabela Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 4a edição - CBHPM, 

acrescidos da taxa de administração de 15% (quinze por cento). 

XI - Refeição para Acompanhante: De acordo com tabela e instruções a seguir: 

CAFEDA 

PROCEDIMENTO MANHÃ E ALMOÇO JANTAR TOTAL 

CEIA 

Refeição para acompanhante de 

beneficiário em regime de R$10,00 R$ 13,00 R$13,00 R$ 36,00 

internação independente da idade. 

As tabelas do Tribunal Regional Federal 1a Região encontram-se disponíveis no site 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

A cobrança dos serviços prestados será feita mensalmente pela CREDENCIADA, até 

o 5° útil do mês subsequente, cujo faturamento deverá ser feito no padrão TISS e encaminhado 

eletronicamente por meio do arquivo XML (eXtensible Markup Language). As instruções para o 

faturamento eletrônico estão disponíveis no site: 

PARA GRAFO PRIMEIRO 

O faturamento eletrônico não isenta a CREDENCIADA do envio de arquivo contendo 

os documentos de cobrança digitalizados, acompanhado dos comprovantes de prestação de 

serviços e demais anexos, devidamente assinados pelos b neficiá 

como pelo CREDENCIADA, não sendo aceitas gui 

sessenta) dias, contados da data de atendimento. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

A contagem do prazo a que se refere o parágrafo anterior, nos casos de internação, será 

considerada a partir da data da alta do paciente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Consideram-se como demais anexos citados no parágrafo primeiro, o resumo das 

despesas hospitalares contendo o valor das taxas, diárias, materiais e medicamentos. As 

prescrições médicas (solicitações), serão encaminhadas quando forem utilizados materiais e 

medicamentos ou quando solicitado pelo CREDENCIANTE, quando houver dúvidas ou 

divergências. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O documento de cobrança a que se refere o parágrafo primeiro deverá vir acompanhado, 

ainda, de cópia dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, 

Certificado de Regularização de Situação com o FGTS, Certidão quanto á Dívida Ativa da União 

junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

PARÁGRAFO QUINTO 

O setor de protocolo do CREDENCIANTE m!Jo receberá a documentaçtJo de cobrança, 

em caso de não observância do disposto no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 

O CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados em 20 (vinte) dias 

úteis, a contar da data da apresentação do documento de cobrança no setor de protocolo. 

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CREDENCIADO providencie as medidas 

saneadoras necessárias, não acarretando, neste caso, quaisquer ônus ao CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A nota fiscal deverá ser emitida separadamente por ce t 

para os servidores do Tribunal Regional Federal d11 ue no SEPN 



Quadra 510, Bloco "C'; Lote 08, 

PARÁGRAFO OITAVO 

Nos casos de internações prolongadas, acima de 10 (dez) dias, as contas poderão ser 

encaminhadas parcialmente, na data normal do faturamento, acompanhadas de cópia da guia de 

internação bem como das respectivas prorrogações de internação autorizadas pelo 

CREDENCIANTE. 

PARÁGRAFO NONO 

Nos casos de pagamento relativo aos tratamentos seriados, a CREDENCIADA deverá 

encaminhar juntamente com o documento de cobrança, arquivos do tipo TXT contendo: nome do 

beneficiário, código do procedimento, data da realização, Unimed prestadora e prestador (clinica e 

/ou profissional) . 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

A utilização dos serviços da rede credenciada do sistema UNIMED está condicionada aos 

contratos firmados entre a UNIMED local (Prestadora) e a CREDENCIADA, na data do 

atendimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

Este termo tem efeitos a contar da assinatura do presente termo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

Em conformidade com o previsto no art 61 , parágrafo ~ia da Le1 8.666/93, 

""" in"cumento ~OU , e~ :;ratoi)k::? 
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

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

Distrito Federal para dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento. 

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

as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 

Brasília, OJ de ~~ 2011 . 

PELO CREDENCIANTE: 

PELA CREDENCIADA: 
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