
ANEXO I 
 

TABELA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E INTERVENCIONISTAS 
 

Exames especiais e intervencionistas 
ITEM Cód. Sigtap Procedimento 

1 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por TC 
2 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por US 
3 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por RM 
4 04.07.03.010-7 Drenagem percutânea orientada por TC ou US 
5 02.01.01.047-0 PAAF (Tireóide) 
6 02.01.01.047-0 PAAF (Mama) 
7 02.04.03.004-8 Biopsia por esterotaxia 

8 02.04.03.004-8 
MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO 
PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA À MAMOGRAFIA 

 
9 

 
02.05.02.019-4 

MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO 
PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA À 
ULTRASSONOGRAFIA 

10 02.04.05.017-0 Uretrocistografia miccional e excretora 

11 02.09.01.003-7 
EED (Transito Esôfago, estômago e duodeno) - Radiografia 
de estômago e duodeno 

12 02.04.03.008-0 Esofagograma 
13 02.04.05.001-4 Clister opaco com duplo contraste 



ANEXO II 
 

ESTIMATIVA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA 
E IMAGENOLOGIA – ANO BASE: 2019 
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ANEXO III 

NÍVEIS DE SERVIÇO 

• DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

• Acordo de Nível de Serviços é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o 
provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, 
tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. 

 
• Tem como objetivo definir e padronizar a avaliação de desempenho e 
qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA na execução do contrato de 
prestação de serviços. 

 
• A CONTRATADA obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme 
definição dos indicadores e descontos previstos no item 3 deste Acordo. 

 
• O descumprimento reiterado das metas estabelecidas neste Instrumento 
poderá ensejar, além das penalidades previstas no Edital e Contrato, a rescisão 
contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 
• A medição aferida pelo IMS não isenta a CONTRATADA das demais 
responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

 
• DA ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO 

 
• A aferição dos serviços será realizada sempre até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do Fiscal do 
Contrato. 

 
• Verificado o não cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste 
Acordo, o Fiscal determinará a adequação do pagamento à Contratada, aplicados 
os descontos previstos no item 3. 

 
• Não será necessária a abertura de processo administrativo para adequação 
do pagamento. 

 
• Além da adequação dos descontos previstos neste Acordo, poderão ser 
aplicadas, independentemente, as demais penalidades previstas na 
Especificação/Contrato, tais como multa, impedimento de licitar e contratar entre 
outros, garantindo a ampla defesa e o contraditório. 

 
• DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
INDICADOR Nº 01 – Tempo médio para realização do exame 
Mensuração do tempo que o paciente aguarda o atendimento (do cadastro até a realização do 
exame) 

Item Descrição 
Finalidade Identificar o tempo de espera do paciente 

Meta a cumprir Diminuir o tempo de espera para realização dos exames. 



Instrumento de medição Sistema Vigente na radiologia 

Periodicidade Mensalmente 

Mecanismo de Cálculo [Soma do tempo do cadastro do paciente até a realização do 
exame / Total de cadastros] 

Início da Vigência Início da vigência do contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa de ajuste no 
pagamento 

 
Descrição 

Percentual % do valor da fatura 
a ser descontada no mês de 
referência 

Tempo de espera superior 
a 20 minutos. 

 
2% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Tempo de espera superior 
a 30 minutos. 

 
4% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Tempo de espera superior 
a 40 minutos. 

 
6% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Tempo de espera superior 
a 50 minutos. 

 
8% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Tempo de espera superior 
a 60 minutos. 

 

10% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Tempo de espera superior 
a 70 minutos. 

 
12% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Sanções Tempo de espera superior a 60 – multa de 10% sobre o valor 
mensal. 

Observações Para o pagamento das multas acima estabelecidas será 
garantida a ampla defesa e o contraditório. Caso as 
inconsistências sejam por parte da Contratante, a empresa 
fica isenta de responsabilidades. 

 
INDICADOR Nº 02 – Tempo médio para emissão de Laudo 

Mensuração do tempo médio para emissão do Laudo. Do momento que o exame é 
realizado até a liberação do Laudo 

Item Descrição 
Finalidade Identificar o tempo médio para emissão do Laudo. 

Meta a cumprir Diminuir o tempo de liberação do laudo. 

Instrumento de medição Sistema Vigente na radiologia 

Periodicidade Mensalmente 

Mecanismo de Cálculo [Soma do tempo da realização do exame até a emissão do 
Laudo / Total de exames realizados] 

Início da Vigência Início da vigência do contrato. 



  
Descrição 

Percentual % do valor da fatura 
a ser descontada no mês de 
referência 

 Liberação do laudo acima 
de 10% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

 
2% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 

  conduta da contratante 
 
 

Faixa de ajuste no 
pagamento 

Liberação do laudo acima 
de 15% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

 
4% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

 Liberação do laudo acima 
de 20% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

 
6% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 

  conduta da contratante 
 Liberação do laudo acima 

de 25% em cima do 
tempo estabelecido no 
contrato. 

 
8% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

 Liberação do laudo acima 
de 30% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

 
10% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 

  conduta da contratante 
 Liberação do laudo acima 

de 35% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

 
12% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 

  conduta da contratante 

Sanções Liberação do laudo acima de 30% em cima do tempo 
estabelecido no contrato. 

Observações Para o pagamento das multas acima estabelecidas será 
garantida a ampla defesa e o contraditório. Caso as 
inconsistências sejam por parte da Contratante, a empresa 
fica isenta de responsabilidades. 

 
INDICADOR Nº 03 – Percentual de retrabalho na realização dos 
exames 

Mensuração do percentual de retrabalho nos exames 
Item Descrição 
Finalidade Identificar o volume de retrabalho de exames para um mesmo 

paciente 

Meta a cumprir Garantir que 100% dos exames sejam realizados sem a 
necessidade de retrabalho. 

Instrumento de medição Sistema MV e Sistema Vigente na radiologia 

Periodicidade Mensalmente 

Mecanismo de Cálculo (Quantidade de retrabalho nos exames / Total de exames 
realizados) *100 

Início da Vigência Início da vigência do contrato. 
  

Descrição 
Percentual % do valor da fatura 
a ser descontada no mês de 
referência 

10% de retrabalho em cima 
do total de exames 
realizados. 

 
2% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 



 
 
 

Faixa de ajuste 
nopagamento 

15% de retrabalho em cima 
do total de exames 
realizados. 

 

4% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

20% de retrabalho em cima 
do total de exames 
realizados. 

 
6% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

25% de retrabalho em 
cima do total de exames 
realizados. 

 
8% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

30% de retrabalho em cima 
do total de exames 
realizados. 

 

10% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

35% de retrabalho em 
cima do total de exames 
realizados. 

 
12% do valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela 
conduta da contratante 

Sanções 30% de retrabalho em cima do total de exames realizados. 

Observações Para o pagamento das multas acima estabelecidas será 
garantida a ampla defesa e o contraditório. Caso as 
inconsistências sejam por parte da Contratante, a empresa 
fica isenta de responsabilidades. 

 
• CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
• Quando atribuídas notas 1 (um) e 0 (zero) na pesquisa de satisfação do 
cliente, o gestor do Contrato deverá NOTIFICAR VERBALMENTE a 
CONTRATADA, visando proporcionar ciência quanto ao desempenho dos trabalhos 
realizados naquele período de medição e avaliação. Será verificado previamente se 
as inconsistências foram por parte da Contratante ou da Contratada. Caso seja 
constatado que foi por parte da Contratante, a empresa ficará isenta das 
responsabilidades. 

 
• Havendo reincidência será aplicada sanção administrativa conforme Tabela 
de Avaliação de Serviço, independente se a soma da pontuação for maior ou igual 
ao percentual de 80% (oitenta por cento) obtido no Indicador de Qualidade. 

 
• Na impossibilidade de se avaliar determinado item, deverá ser atribuída a 
pontuação máxima. 

 
• Sempre que a CONTRATADA solicitar prazo visando o atendimento de 
determinado item, esta solicitação deve ser formalizada, objetivando a análise do 
pedido pelo gestor do contrato. Nesse período, esse item não deve ser analisado. 



ANEXO IV 
 

Tabela de indicadores de Níveis de Serviço (TI): 
 

ID Etapa Indicadores Valores mínimos 
aceitáveis 

1 Chamados de 
incidentes/requisições 
de prioridade 1 

Tempo de 
disponibilidade do 
ambiente 

>= 99,5% 

2 Chamados de 
incidentes/requisições 
de prioridade 2 

Número de 
chamado com 
tempo de solução 
superior ao 
contratado 
<=24horas 

0 

3 Chamados de 
incidentes/requisições 
de prioridade 3 

Tempo médio de 
solução 
incidente/requisição 

<= 12 horas 

 
 ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT)  

 
 

Os indicadores adotados para os serviços serão: 
 
 

PRIORIDADE INÍCIO DO 
ATENDIMENTO 

PRAZO SOLUÇÃO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

INDICADOR 
EXIGIDO 

Severidade 1 0.5 hora (30 
minutos) 

4 horas 24 horas x 7 
dias da Semana 

80% 

Severidade 2 1 hora 10 horas 10 horas x 5 
dias: 08:00 às 

18:00 de 
Segunda a 
Sexta feira 

(Exceto 
Feriados) 

80% 

Severidade 3 8 horas 30 horas 10 horas x 5 
dias: 08:00 às 

18:00 de 
Segunda a 
Sexta feira 

(Exceto 
Feriados) 

80% 

 


