
 
 

 
Canoas, 07 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
AOS FORNECEDORES DE OPME DA UNIMED CENTRAL RS 
 
 
Prezados senhores, 
 
Em busca da melhor qualidade para a prestação de serviços e parceria no fornecimento de materiais, verificamos a 
necessidade de salientar a importância de algumas instruções para o fluxo estabelecido pelo Sistema Unimed RS. 
 
Sempre que realizada a autorização de material, será enviado automaticamente pelo Sistema Unimed Central RS um email 
de ordem de compra ao Fornecedor. Por este motivo, a importância de manter-se atualizados os dados junto ao nosso 
sistema. Para atualização/ alteração de dados cadastrais, favor entrar em contato com gi@centralrs.unimed.com.br. 
 
Ao receber uma ordem de compra da Unimed Central RS você deve atentar-se as informações e instruções abaixo, estas são, 
de extrema importância para o bom andamento do processo: 

 
1. Observar a data do procedimento e local de entrega dos materiais. 

 
2. Conferir os dados para posterior faturamento dos materiais. 

 
3. Sempre que receber uma ordem de compra, deve ser confirmada a entrega dos materiais ou 

programação da mesma, através do email sacweb@centralrs.unimed.com.br. 
 

4. Caso haja qualquer dificuldade para a entrega destes materiais, favor entrar em contato imediatamente 
com a Unimed Central RS através do email sacweb@centralrs.unimed.com.br. 

 
5. Após o uso do material, a ordem de compra emitida pela Unimed Central RS deve ser equiparada a confirmação de 

uso emitida e encaminhada pelo Prestador e só após este processo, a Nota Fiscal deve ser faturada. 
 

6. Em caso de divergências, deve ser informado diretamente ao Prestador e assim solicitar a devida alteração/ 
correção e este por sua vez dará o andamento devido. 

 
7. A NF/ Danfe (com respectivo boleto bancário ou instruções para pagamento) deverá ser enviada a Unimed Central 

RS, através do email nf@centralrs.unimed.com.br e ao setor de faturamento dos respectivos Prestadores. 
 
Obs.: Eventualmente os agendamentos de procedimentos poderão ser  alterados  devido  a  mudanças  de 
programação do cirurgião e do hospital, não sendo de responsabilidade da Unimed Central RS esta alteração. Para 
confirmar a data de realização do procedimento, o fornecedor deverá sempre manter contato com setor 
responsável do hospital. 

 
 
 
ATENÇÃO:  
 

• Unimed Vale dos Sinos: Unimed Central RS solicita cotação, porém, não efetua compra, por isso não é emitido 

ordem de compra por nós. 

• Unimed Santa Maria: Unimed Central RS solicita cotação, porém, não efetua compra, por isso não é emitido ordem 
de compra por nós. 

 
 
 
 
 
 


