
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2022 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 

 

 

Pelo presente Instrumento, de um lado 

 

De um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 

Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP.: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente, doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou 

“IMED”; e, do outro lado, 

 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 28.966.389/0001-43, com sede na cidade de Barueri/SP, na Alameda Juari, nº 255, 

Tamboré, CEP.: 06460-090, e com filial constituída em Uruaçu/GO, sita na Avenida do 

Contorno, nº 1230, Jardim Eldorado, CEP: 76.400-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 28.966.389/0049-98, neste ato representada por seu sócio, SR. EDUARDO ANTÔNIO PIRES 

CARDOSO, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”. 

 

I. Considerando que, em 18 de março de 2022, foi celebrado entre as partes o Contrato de 

Prestação de Serviços de Análises Clínicas, Anatomia Patológia e Citopatologia (o “Contrato”) 

para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 

Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o mesmo é a organização social 

responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde 

da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, 

por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES 

/ GO); e 

 

II. Considerando a necessidade de ajustes no Contrato para garantir a qualidade da 

prestação dos serviços contratados, 

 



As Partes têm entre si justo e acertado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

(o “Instrumento”), conforme disposições que seguem abaixo: 

 

1. O presente Instrumento tem por objeto alterar as disposições do Service Level Agreement 

– SLA (Contrato de Nível de Serviço) previsto no Anexo I do Contrato a partir da página 27, 

o qual passará a viger com a seguinte redação: 

 

Service Level Agreement – SLA (Contrato de Nível de Serviço)  

 

A Contratante avaliará o serviço prestado pela Contratada através de indicadores 

SLA e aplicará descontos quando ocorrer o não atingimento dos tempos de 

respostas e da performance. 

 

Nos tempos de respostas a análise será realizada por representante da 

Contratante, de forma objetiva: caso o indicador seja cumprido, recebe a nota 

única do indicador; caso o indicador não seja cumprido, parcial ou integralmente, 

receberá nota “0”.  

 

Na performance, a avalição será realizada por representante da Contratante que 

aplicará as seguintes notas por item: “SATISFATÓRIO”, nota 1; “PARCIAL”, nota 

0,5; “NÃO CONFORME”, nota 0. 

 

Mensalmente, caso ocorra o não atingimento dos SLA´s, a Contratada deverá 

apresentar em 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Avaliação Mensal dos 

SLA´s (conforme relatórios apresentados pela Contratada), Plano de Ação para 

correção dos indicadores não cumpridos. 

 

O somatório das notas e a faixa de desconto ocorrerá conforme o quadro abaixo, 

sendo o desconto realizado no valor total faturado, mensalmente: 

 

 

Tempo de Respostas:  



A Contratante analisará o tempo de respostas da Contratada seguindo dois 

parâmetros: 

 

1. Solicitação (pedido) e coleta do material a ser analisado; 

2. Coleta do Material e disponibilização do resultado/laudo. 

 

As partes utilizarão como parâmetro os dados fornecidos pelo sistema de 

gerenciamento hospitalar (Sistema MV) disponível na instituição, analisando os 

horários das solicitações (pedidos), os horários das coletas, o tempo de análise 

dos materiais e os horários de liberação dos resultados/laudos. 

 

A Contratada deverá apresentar relatórios mensais contendo todos os 

indicadores SLA, demonstrando o alcance de cada um dos itens, conforme 

apresentados a seguir nos Quadros 01, 02 e 03. 

Quando da entrega dos relatórios, a CONTRATADA não será penalizada 

caso apresente justificativa dos casos que ficaram fora do SLA 

estabelecido, por exemplo: Coletas não realizadas por condições clínicas 

do paciente (anúricos, fora do preparo, em procedimento no horário 

agendado de coleta, etc). As justificativas devem ser encaminhadas junto 

ao relatório e nos casos de coletas não realizadas, devem ter o visto dos 

responsáveis da CONTRATANTE que acompanharam o procedimento. 

 

Quadro 01 - Tempo de coleta dos pedidos dos exames: 

 

ORIGEM DO 

ATENDIMENTO 

TIPO DO 

ATENDIMENTO 
MÉTODO DIAGNÓSTICO 

COLETA (A PARTIR 

DO PEDIDO) 
OBSERVAÇÃO SLA 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMER 

GENCIA 
ANÁLISES BIOQUÍMICAS < 30 MINUTOS 

Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
4 

INTERNO INTERNAÇÃO ROTINAS DIÁRIAS ≤ 72 MINUTOS 
Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
2 

EXTERNO ELETIVO TODOS ≤ 45 MINUTOS 
Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
1,5 

AMBOS AMBOS ANATOMIA PATOLÓGICA* ≤ 60 MINUTOS 
Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
0,5 

AMBOS AMBOS 
ANÁLISES EM 

IMUNOHISTOQUÍMICA* 
≤ 60 MINUTOS 

Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
0,5 

AMBOS AMBOS CITOPATOLGIA* ≤ 60 MINUTOS 
Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
0,5 

AMBOS AMBOS TESTE COVID-19 RT-PCR ≤ 45 MINUTOS 
Até 93% das coletas 

dentro do SLA 
1 

 TOTAL SLA 10 

* retirada das amostras que são coletadas pelos profissionais da contratante. 



Quadro 02 - Tempo de resultado/laudo dos exames/comunicação de resultados: 

 

ORIGEM DO 

ATENDIMENTO 

TIPO DO 

ATENDIMENTO 
MÉTODO DIAGNÓSTICO 

RESULTADO 

(A PARTIR DA 

COLETA) 

OBSERVAÇÃO SLA 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMERGE 

NCIA 

COMUNICAÇÃO DOS 

RESULTADOS CRÍTICOS** 
< 30 MINUTOS 

Até 93% das 

comunicações dentro 

do SLA 

2 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMERGE 

NCIA 
ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

< 120 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMERGE 

NCIA 

ANÁLISES 

HEMATOLOGICAS/HEMOSTASIA 

< 120 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMERGE 

NCIA 

ANÁLISES SOROLÓGICAS E 

IMUNOLÓGICAS 

< 120 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

INTERNO 
URGÊNCIA/EMERGE 

NCIA 
ANÁLISES DE UROANÁLISE 

< 120 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

INTERNO INTERNAÇÃO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS < 7 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

INTERNO INTERNAÇÃO ROTINAS DIÁRIAS 
< 360 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES BIOQUÍMICAS 
≤ 180 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,1 

EXTERNO ELETIVO 
ANÁLISES 

HEMATOLOGICAS/HEMOSTASIA 

≤ 180 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,1 

EXTERNO ELETIVO 
ANÁLISES SOROLÓGICAS E 

IMUNOLÓGICAS 

≤ 180 

MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,1 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES COPROLÓGICAS < 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,1 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES DE UROANÁLISE < 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,1 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES HORMONAIS < 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,4 

EXTERNO ELETIVO 

ANÁLISES TOXICOLÓGICAS E 

DE MONITORIZAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

< 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS < 7 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 



EXTERNO ELETIVO 
ANÁLISES DE LÍQUIDOS 

BIOLÓGICOS 
< 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

EXTERNO ELETIVO ANÁLISES EM GENÉTICA < 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,2 

EXTERNO ELETIVO 
ANÁLISES PARA TRIAGEM 

NEONATAL 
< 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,2 

EXTERNO ELETIVO 
ANÁLISES 

IMUNOHEMATOLÓGICAS 
< 4 DIAS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,2 

AMBOS AMBOS ANATOMIA PATOLÓGICA < 10 DIAS uteis 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

AMBOS AMBOS 
ANÁLISES EM 

IMUNOHISTOQUÍMICA 
< 15 DIAS uteis 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

AMBOS AMBOS CITOPATOLGIA < 07 DIAS uteis 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

AMBOS AMBOS TESTE COVID-19 RT-PCR ≤ 60 MINUTOS 

Até 93% dos 

resultados dentro do 

SLA 

0,5 

 TOTAL SLA 10 

 

**CONFORME PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS 

CRÍTICOS, estes devem ser comunicados à equipe médica/enfermagem do 

setor solicitante do exame em até 30 minutos da liberação do resultado e 

deve ser apresentado relatório sistêmico ou planilha evidenciando a 

comunicação com os setores, demonstrando o horário, o meio de 

comunicação (telefone, mensagem, e-mail), o profissional comunicante (da 

Contratada) e o profissional comunicado (da Contratante). 

 

Performance: 

A Contratante analisará a Performance da Contratada de acordo com o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 03 – Avaliação de Performance: 

PERFORMANCE 

Descrição do Indicador AVALIAÇÃO NOTA OBSERVAÇÃO 

QUANTO O PESSOAL 

Os funcionários estão corretamente uniformizados, portam crachás de 

identificação 

visível sendo sua apresentação pessoal adequada. 

      



Os funcionários estão cumprindo o horário pontualmente e sem faltas.       

QUANTO A DOCUMENTAÇÃO 

Existe um Manual Operacional, atualizado e aprovado, de conhecimento dos 

funcionários. 
      

Existe um plano de emergência e contingência de conhecimento de todos.       

QUANTO AO TREINAMENTO 

Os Colaboradores estão passando por educação continuada com frequência.       

Os técnicos e/ou representantes demonstram conhecimento pleno de todos os 

equipamentos. 
      

QUANTO A OPERAÇÃO – GERAL 

Tempo de entrega do exame está conforme estipulado.       

A comunicação e ética dos profissionais estão adequadas.       

QUANTO A OPERAÇÃO – ESPECÍFICA 

Os aparelhos fornecidos apresentam boa calibração, fazendo assim com que haja 

agilidade na liberação de laudos? 
      

A eficácia dos diagnósticos está satisfatória?       

  TOTAL SLA 0   

 

 

* Ao aplicar a avaliação parcialmente satisfatório e/ou não satisfatório, a 

CONTRATANTE deverá demonstrar critérios objetivos de avaliação e 

apresentar evidências, as quais poderão ser contestadas pela 

CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação da avaliação 

da performance. A CONTRATANTE terá 3 (três) dias úteis para avaliar a 

contestação e apresentar decisão final devidamente justificada. 

 

 

2. Resta incluído o CNPJ da filial constituída pela CONTRATADA na Cidade de Uruaçú/GO 

junto à sua qualificação constante no preâmbulo deste Instrumento, sendo permitido o 

faturamento por meio desta, cujos dados são os seguintes: Avenida do Contorno, nº 1230, 

Jardim Eldorado, CEP: 76.400-000, CNPJ/MF nº 28.966.389/0049-98. 

 

3. A CONTRATADA deve cumprir todas as legislações pertinentes ao objeto do Contrato, 

devendo, em especial, apresentar e manter vigentes/atualizados os seguintes documentos: 

 

I. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), próprio e da Contratante 

(no que lhe couber); 

II. Certificado de Acreditação de Qualidade emitido por entidade certificadora (Matriz); 



III. Certificado de Controle Externo da Qualidade – CEQ, emitido por Provedor habilitado 

pela ANVISA/REBLAS/MS; 

IV. Certificado de Controle Interno da Qualidade – CIQ; 

V. Licença/Alvará de Localização e Funcionamento; 

VI. Licença/Alvará Sanitário; 

VII. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PRGSS); 

VIII. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

IX. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); e 

X. Registros da empresa e de seus responsáveis técnicos junto aos Conselhos de 

Classe/Profissionais. 

 

4. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato que não tenham sido expressamente alteradas por 

este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato e neste 

Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento. 

5. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e 

seus sucessores ao cumprimento do mesmo.  

6. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre 

as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá 

efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas 



Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 

02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú/GO, 01º de agosto de 2022. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1) ______________________   2)__________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      
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