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VANTAGENS DA ADOÇÃO DE PPP
NO SETOR DE SAÚDE

► GESTÃO OTIMIZADA :
UM ÚNICO CONTRATO QUE REÚNE VÁRIOS SERVIÇOS

► VIABILIZA INVESTIMENTOS MAIS RELEVANTES :
A ESTRUTURA DO CONTRATO É MAIS BENÉFICA À AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

► MENOR IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS :
O PAGAMENTO DIFERIDO AO LONGO DO PRAZO PERMITE UMA MELHOR GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA, COM A PREVISIBILIDADE DO GASTO PUBLICO

► ESTÍMULO À QUALIDADE DOS SERVIÇOS :
REMUNERAÇÃO ATRELADA AO DESEMPENHO, COM DESCONTOS IMEDIATOS EM CASO DE MÁ-
PRESTAÇÃO

► MAIOR LEQUE DE MECANISMOS DE CONTROLE :
CADUCIDADE; ENCAMPAÇÃO; INTERVENÇÃO; CONTROLE EXERCIDO PELO FINANCIADOR



OBJETOS PASSÍVEIS DE DELEGAÇÃO POR PPP

A PPP ADMITE MULTIPLICIDADE DE OBJETOS, CONDICIONADA CONFORME 
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA DE CADA ENTE PÚBLICO

FACILITIES
SEGURANÇA, LIMPEZA, 

LAVANDERIA, PORTARIA, 
ALIMENTAÇÃO, 

ESTACIONAMENTO

ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO, REFORMA, 

AMPLIAÇÕES, ESTRUTURAS DE 
APOIO

LOGÍSTICA
MEDICAMENTOS, MATERIAL 

DE USO CONTÍNUO

CLÍNICOS
ATENDIMENTO HOSPITALAR E 
DOMICILIAR, TRANSPORTE DE 

PACIENTES, SADT
DIVERSOS

RESÍDUOS  ( TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL ),  

EQUIPAMENTOS, DIAGNÓSTICO



II- EXEMPLO:

Hospital do Subúrbio



 Originalmente era a Dalkia, empresa
francesa com atuação no Brasil
desde1998, tornando-se Vivante a
partir de 2013;

Atual em projetos de PPP, logística,
área de saúde, hospitais e shoppings
Center;

30% do capital social

 Empresa baiana com 44 anos
de mercado de saúde privada;

 70% do capital social da SPE;

 Especialista no atendimento
assistencial.



 Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de unidade 
hospitalar 

 Prazo da Concessão: 10 anos 

 Investimento da concessionária: R$ 36 milhões em equipamentos

 Contraprestação mensal: R$ 15,4 milhões (valor atual)

 Aditivos:

 Esclarecimento sobre entendimento dos indicadores

 Conversão de leitos de Semi para UTI

 Ressarcimento por excesso de demanda e  novos investimentos

 A unidade é bem avaliada pelos usuários, em geral, tem atingido 
indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos

 Garantia:  fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE

 Estruturação: Equipe Técnica Governo da Bahia e IFC/BID/BNDES

HOSPITAL DO SUBÚRBIO



SISTEMA DE PAGAMENTO

=

+



 

Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar  

≥100%  100% X 72,45%X 70% X Contraprestação Mensal Máxima 

De 95 a 99.99% 99% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 90 a 94.99%  97% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 85 a 89.99%  95% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 80 a 84.99%  93% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 75 a 79.99% 88% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

INTERNAÇÃO 

≤74.99%  83% X 72,45% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

≥100%  100% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima 

De 95 a 99.99% 99% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 90 a 94.99%  97% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 85 a 89.99%  95% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 80 a 84.99%  93% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 75 a 79.99% 88% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima   

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / 

AMBULATÓRIO 

≤74.99%  83% X 21,00% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

≥100%  100% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 95 a 99.99% 99% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 90 a 94.99%  97% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 85 a 89.99%  95% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 80 a 84.99%  93% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

De 75 a 79.99% 88% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

SERVIÇO DE APOIO 

DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

≤74.99%  83% X 6.55% X 70% X  Contraprestação Mensal Máxima 

VARIAÇÃO INDICADORES QUANTITATIVOS



Percentual de Cumprimento dos 
Indicadores de Desempenho 

 Valor a pagar 

Entre 95% e 100% 
100% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Entre 90% e 94,99% 
98% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Entre 85% e 89,99% 
95% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Entre 80% e 84,99% 
85% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Entre 75% e 79,99% 
80% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Entre 70% e 74,99% 
75% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

Até 70% 
70% x 30% x Contraprestação Mensal 
Máxima (R$) 

 

VARIAÇÃO INDICADORES QUALITATIVOS



 Reajuste:
– A Contraprestação Anual Máxima será reajustada 

anualmente, devendo ser calculada pela seguinte fórmula: 
• CAM1 = CAM0 X [1+(α . Δ Remuneratório (1) + β. Δ Remuneratório 

(2)+ G.Δ IPCA)]
• Onde:

– α = Peso correspondente à categoria profissional médica em relação ao 
valor global = 0.20; 

– Δ Remuneratório (1) = Variação obtida pela categoria profissional médica 
em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho; 
β = Peso correspondente às demais categorias profissionais = 0.31;

– Δ Remuneratório (2) = Variação obtida pelas demais categorias 
profissionais da unidade hospitalar, excetuando-se a categoria 
profissional médica em acordo, convenção ou dissídio coletivo de 
trabalho;

– G = Peso correspondente aos demais insumos que compõem a unidade 
hospitalar (= 0.49) que será multiplicado sobre a variação do IPCA;

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS



 Outras disposições

– O processo de recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato será realizado de forma que seja nulo 

o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado 

em razão do evento que ensejou a recomposição. 

– Na execução do objeto do Contrato, não será admitida a 

subcontratação de serviços de assistência à saúde, aí 

incluídos os serviços de diagnóstico e tratamento.

– A Concessionária deverá alimentar e atualizar o DATASUS de 

forma a evitar glosas do Sistema Nacional de Auditoria do 

SUS e maximizar o reembolso do Estado da Bahia;

• O descumprimento dessa obrigação constitui falta grave.

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS



Alocação de riscos

– A Concessionária não é responsável pelos seguintes 

riscos:

• Decisão judicial ou administrativa que impossibilite a 

Concessionária de prestar os serviços, ou que interrompa o 

pagamento da Contraprestação ou o seu reajuste e revisão;

• Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações;

• Atrasos ou inexecução das obrigações da Concessionária por 

culpa do Poder Concedente ou dos demais órgãos Públicos.

• Atraso no cumprimento do cronograma pelo atraso das obras;

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS



 Alocação de riscos (cont.)

– A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos:

• Caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de 

seguros;

• Alteração, pelo Poder Concedente, dos encargos atribuídos à 

Concessionária; 

• Alterações na legislação e regulamentação, excetuada a legislação dos 

impostos sobre a renda; e

• Omissão ou falhas na regulação ou funcionamento da rede de saúde 

pública em especial quanto à remoção e transferência de Usuários.

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS



HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Unidade Hospitalar
Leitos 
(cnes)

Custos 
apropriados 

(2014)

Custo médio 
leito dia

Hospital Geral do 
Estado

266 197.145.131,15 
2.030,54 

Hospital Geral Roberto 
Santos

546 267.324.397,08 
1.341,38 

Hospital Geral Ernesto 
Simões Filho

162 89.061.751,10 
1.506,20 

Hospital do Subúrbio 313 181.335.119,96 
1.5872,28 



II- EXEMPLO

Hospital – Instituto Couto Maia



NOVO HOSPITAL INSTITUTO COUTO MAIA -BA
• Assistência à saúde de pacientes 

portadores de doenças infecciosas com 
atendimento à urgência, emergência e 
assistência ambulatorial

• Unidade de urgência e emergência para 
doenças infecciosas com 155 leitos de 
internação assim distribuídos:

• A Unidade contará com a seguinte estrutura dos 
serviços, com investimentos da ordem de R$ 96 
milhões, contará:

– Centro Cirúrgico; Ambulatório de doenças 
infecciosas;  Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE);  Agência 
Transfusional; Serviço de Reabilitação

– Serviço de Apoio Diagnóstico com: radiologia 
convencional, ultrassonografia, tomografia 
computadorizada, endoscopia digestiva, 
eletrocardiografia, eletroencefalografia; 
patologia clínica, laboratório de analises clínica

– Serviços de logística: central de material 
esterilizado, farmácia, serviço de nutrição e 
dietética, higienização, brigada de incêndio, 
engenharia clínica e hospitalar, lavanderia, 
almoxarifado, recepção, segurança, transportes, 
SAME, necrotério

• Hospital de Ensino e pesquisa

Tipo de Leito Número 

de leitos

Adulto 65

Pediátrico 25

Adulto de isolamento 20

Pediátricos de isolamento 10

Hospital dia 5

Semi intensiva adulto 10

UTI pediátrica 10

UTI adulto 10

TOTAL 155



ESCOPO DA PPP

 Investimento

– Elaboração de projeto e serviços 
de engenharia

– Obra Civil

– Aquisição de equipamentos de 
saúde

 Serviços não clínicos

– Engenharia Clínica

– Engenharia Hospitalar

– Serviço Higienização Hospitalar

• Controle de Pragas

• Gerenciamento de Resíduos

 Serviços não clínicos (cont.)

– Serviço de Lavanderia

• Camareira Hospitalar

– Serviço de Segurança

– Serviço de Maqueiros

– Serviço de Transporte

– Serviço de Bombeiro Civil

– Serviço de Recepção

– Serviço de Jardinagem

– Serviço de Telefonia

– Serviço de Nutrição e Dietética

– Serviços de Mensageria

– Serviços de Apoio Administrativo aos 
Serviços Clínicos



VALUE FOR MONEY – VFM

 Aspectos qualitativos:

– Contratação integrada

– Baixo risco de solução de continuidade dos serviços

– Longevidade da contratação

– Redução dos custos transacionais ao longo dos 22 anos da concessão

– Gestão por resultados, mediante aferição de indicadores técnicos

– Exigência de padrões mais elevados de governança 

– Transferência do investimento para o operador 

– Transferência de riscos ao privado

– Atração de operadores qualificados 

– Aumento da capacidade de captação de recursos junto ao FNS

– Incentivo ao cumprimento dos prazos estabelecidos



PONTOS RELEVANTES DO EDITAL E CONTRATO

 Edital:
– Licitação na Bovespa 
– Licitação Menor Preço com 

etapa de lances verbais
– Antecipação dos documentos 

de qualificação técnica
– Admissão de consórcio
– Licitação nacional, admitida a 

participação de empresa 
estrangeira

 Contrato:
– Prazo da concessão: 2 anos 

de investimentos + 20 anos 
de operação

– R$ 34.623 mil/ano
– R$ 22.714 mil/ano de OPEX 
– R$ 11.909 mil/ano de CAPEX

– TIR do projeto 7,66% e do  
acionista 13,22%

– Reequilíbrios mediante 
análise do fluxo de caixa 
marginal

– Revisões contratuais: uma no 
12º mês e as demais a cada 5 
anos



PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES

 Pagamento mensal mediante fluxo do FPE (Lei Estadual n. 
11.477/2009), com base na mensuração de desempenho;

 Cálculo da contraprestação:
CME = (80% x CMM) + (15% x FD + 5% x TO x FD) x CMM

– Na qual:

• CMM - contraprestação mensal máxima, equivalente a 1/12 (um doze 
avos) da contraprestação anual máxima

• TO - Taxa de Ocupação correspondente à média aritmética de ocupação 
da unidade hospitalar apurada no trimestre

• FD - fator de desempenho da concessionária calculado com base no ID –
índice de desempenho apurado no trimestre 



MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

 Avaliações trimestrais;

 Contratação de Verificador Independente;

 Índice de Desempenho

 ID =  40% x IQ + 25% x IC + 35% x IDP
 ID = Índice de Desempenho 

 IQ = Índice de Qualidade 

 IC = Índice de Conformidade 

 IDP = Índice de Disponibilidade 



MATRIZ DE RISCOS

Risco

P
ú

b
li

c
o

P
ri

v
a

d
o

Licenças, permissões e autorizações x

Custos excedentes relacionados aos serviços objeto da concessão x

Atraso no cumprimento dos cronogramas x

Tecnologia empregada x

Risco de engenharia x

Destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens da
concessão

x

Gastos resultantes de defeitos aparentes ou ocultos em bens da concessão x

Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. x

Variação das taxas de câmbio x

Modificações na legislação, exceto aquelas relativas a tributos e encargos x

Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, ou ainda caso
fortuito ou evento de força maior, que, em condições de mercado, possam ser objeto de
cobertura de seguros

x



MATRIZ DE RISCOS

Risco

P
ú

b
li

c
o

P
ri

v
a

d
o

Disponibilidade dos bens da concessão sob a responsabilidade do Poder Concedente x

Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a concessionária de prestar
os serviços, ou que interrompa ou suspenda o pagamento da Contraprestação ou impeça
seu reajuste e revisão

x

Descumprimento, pelo poder concedente, de suas obrigações contratuais x

Atrasos ou inexecução das obrigações da concessionária causados pela demora ou
omissão do poder concedente

x

Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, ou ainda caso
fortuito ou evento de força maior que, em condições de mercado, não possam ser objeto de
cobertura de seguros

x

Alteração, pelo poder concedente, dos encargos atribuídos à concessionária x

Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou
extinção de tributos, excetuada a legislação dos impostos sobre a renda.

x

Imperícia ou falhas na prestação dos serviços clínicos causadas por integrantes do corpo
clínico contratado pelo poder concedente

x

Excesso de demanda causado por circunstâncias excepcionais, tais como epidemias,
surtos, desastres naturais, catástrofes ou calamidade pública

x

Atualização tecnológica da concessão. x



A LICITAÇÃO

 Realizada em: 24/01/2013 na Bovespa

 Vencedor : Consórcio das empresas SM e MRM

 Contrato: Assinado em

Operação do Contrato: Obras iniciadas e paralisadas,
em razão da dificuldade de captação de recursos.



II- EXEMPLO: 

Diagnóstico por Imagem 



REDE DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



 Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de 
serviços de apoio ao diagnóstico por Imagem em uma Central de 
Imagem e em 12 Unidades Hospitalares

 Prazo da concessão: 11,5 anos, sendo 1,5 anos de obras e 
atividades de transição

 Contraprestação mensal: R$ 7,9 milhões (estimado)

 Investimento: R$ 80 milhões

 Garantia:  fluxo de pagamento através de recursos apartados do 
FPE

 Estruturação: Equipe Técnica Governo da Bahia e IFC/BID/BNDES

REDE DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM



OBJETIVOS
Implementação de um Projeto de Parceria Público Privada (PPP), que deverá expandir e
melhorar a oferta de Serviços de Diagnóstico em 12 Unidades da Rede Própria do Estado
da Bahia.

Prestação de Serviços 

de Apoio ao 

Diagnóstico por 

Imagem em 12 

Unidades Hospitalares 

do Estado da Bahia e 

uma Central de 

Imagem

Objetivo

Dar suporte aos cuidados de 

saúde disponibilizados pela 

SESAB nas diferentes Unidades 

Hospitalares e de Ambulatório.

Melhorar o acesso aos exames de 

apoio ao diagnóstico por imagem 

abrangidos no escopo do projeto.

C
li

e
n

te
s

Internados

Urgentes



• Hospital Geral Prado Valadares
(Jequié) (214 leitos)

• Hospital Geral Luís Viana Filho
(Ilhéus) (136 leitos)

• Hospital Regional de Guanambi

(Guanambi) (91 leitos)

• Hospital Geral de Vitória da Conquista

(Vitória da Conquista) (207 leitos)

Salvador (6 hospitais):

• Hospital Geral Ernesto Simões 

Filho (175 leitos) 

• Hospital Especializado Octávio 

Mangabeira (228 leitos)

• ICOM (155 leitos)

• Hospital Geral Roberto Santos 

(800 leitos)

• Hospital Geral do Estado (384 

leitos)

• CICAN (ambulatório)

• Central de Imagem (ambulatório) 

Fora de Salvador (2 hospitais):

• Hospital Geral de Camaçari 

(Camaçari) (144 leitos)

• Hospital Geral Menandro de Faria 

(Lauro de Freitas) (73 leitos)

O projeto abrange 12 Unidades Hospitalares de gestão direta do Estado da 
Bahia e uma nova Central de Imagem a ser construída em Salvador

DESENHO GERAL DO PROJETO
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Serviços de Apoio ao Diagnóstico 
por Imagem

Serviços Acessórios e Complementares

Realização das seguintes tipologias de exames

de diagnóstico por imagem:

• Raio X Fixo

• Mamografia

• Tomografia Computadorizada

• Ressonância Magnética

Emissão e entrega dos laudos dos exames
realizados.

Atendimento de clientes

Construção, reforma, adaptação, manutenção e conservação das
Instalações

Fornecimento, manutenção, conservação e atualização dos 
equipamentos de imagem, mobiliário e outros equipamentos 
médicos e de informática

Implantação, manutenção e atualização dos sistemas informáticos 
PACS/RIS

Gestão e administração da infraestrutura tecnológica de suporte 
ao PACS/RIS, incluindo a gestão e monitoramento das redes de 
comunicação internas e externas

Disponibilização do Data Center e dos serviços associados

Gestão da segurança, do back-up e do plano de contingência 

Fornecimento dos serviços de segurança, limpeza, rouparia

Serviços de suporte administrativo, logística, recursos humanos e 
help desk

ESCOPO



VANTAGEM ECONÔMICA NO COMPARATIVO 
DE PREÇOS 

Observação: 
no caso da 

PPP o 
elevado 

número de 
exames de 
mamografia 

com 
estereotaxia 
justifica o 

aumento do 
custo médio

Preço médio unitário por exame (R$)

Exame
Com assunção de risco 

de demanda pelo 
privado

Planserv

Radiologia 33 34

Mamografia 99 84

Tomografia 307 618

Ressonância Magnética 612 719

PET 2.615 2.700

Densitometria 62 74



A carteira de serviços e a atividade foram definidos tendo em conta as 
caraterísticas assistenciais de cada Unidade, a demanda e necessidades 

atuais, bem como as perspetivas futuras 

• A tipologia da Unidade Hospitalar, entendido como a

especialização, o nível de complexidade e diferenciação, bem como

a carteira de serviços (especialidades) disponibilizada.

• O número de camas, número de profissionais e o volume de

atividade assistencial. O volume de atividade e de massa crítica é

imortante para desenvolver um serviço com qualidade e adequados

níveis de eficiência.

• Localização da unidade/Resposta às necessidades da

população - Análise ao grau de cobertura do Estado da Bahia em

cada um dos serviços no escopo do projeto, por forma a garantir

que todas as macrorregiões ofereçam os diferentes tipos de exames

de diagnóstico por imagem com um grau de cobertura e serviço

adequado. Existe oferta de alguns serviços, nomeadamente,

mamografia, que estão assegurados por unidades pertencentes à

prefeitura municipal.

• Análise de rácios e normativas nacionais e referências

internacionais ao nível de equipamentos por número de habitantes

e de número médio de exames por cliente, por linha assistencial.

Perfil da 
Unidade

Dimensão da 
Unidade

Cobertura das 
macroregiões

Referências 
nacionais e 

internacionais



A arquitetura tecnológica necessária para desenvolver a leitura à 
distância das imagens capturadas nos hospitais baseia-se num 

modelo de rede

Central de 

Laudos

Data Center

O modelo de prestação de serviço

baseia-se numa lógica de “serviço”, em

três níveis:

o Software as a Service (SaaS);

o Platform as a Service (PasS);

o Infraestructure as a Service

(IasS).

O concessionário assegura toda a

infraestrutura tecnológica (Data Center,

servidores...) utilizada durante o período

do Contrato, como um serviço, podendo

recorrer a recursos e tecnologias

existentes no mercado que certifiquem

o armazenamento / processamento dos

dados.



O funcionamento do processo

1. O médico realiza a 
solicitação do exame 
no PACS/RIS

2. É criada a 
ordem de 
trabalho no RIS, 
e esta é enviada 
à modalidade de 
imagem

3. O exame é 
realizado e é 
enviado ao PACS

4. A imagem é 
arquivada no 
PACS e a lista de 
trabalho dos 
Radiologistas é 
atualizada

5. O Radiologista analisa a 
imagem no PACS e realiza o 
laudo no RIS

6. A lista de trabalho do 
Radiologista é atualizada

7. O laudo é 
arquivado

8. O laudo é acessado 
e consultado (assim 

como a imagem)
através do RIS/PACS



A rede de comunicações externas facilita a conexão entre todas 
as Unidades Hospitalares e permite a telemedicina

• Rede de comunicações externa (Wide Area Network) – permite a ligação

entre todas as Unidades Hospitalares, a Central de Laudos e o Data Center:

o Deve garantir uma largura de banda mínimo full-duplex e com

disponibilidade total.

o Para tal é necessário considerar redundâncias e prever plano de

contingências.



Será disponibilizada a infraestrutura de acesso para os médicos da SESAB: 
PC’s e rede de comunicações interna

• Os médicos da SESAB serão dotados de PC (para a realização da prescrição

do exame e para a consulta do Laudo):

• Será disponibilizada a infraestrutura de comunicações necessária em cada

hospital.

Quantidades mínimas de terminais de acesso a disponibilizar em 
cada UH

Em todas as áreas ambulatoriais 1 PC por consultório ou sala

Nos pisos de internação 1 PC a cada 30 leitos

Na área de UTI 1 PC a cada 5 leitos

Nas urgências/emergências 5 PC nas 
urgências/emergências

Na área cirúrgica 1 PC a cada duas salas de 
cirurgia

Na área de hemodinâmica 1 PC a cada serviço



O concessionário deverá proporcionar um help desk para 
manutenção de todo o  software, equipamento e instalações

O concessionário deverá proporcionar serviços e recursos para a manutenção 

(preventiva, corretiva, emergencial e evolutiva) de suporte ao RIS/PACS e à 

infraestrutura tecnológica associada, a dois níveis:

1. Suporte na Unidade Hospitar : Informática básica e infraestrutura de 

comunicações interna (nível 0), no que se refere a:

• Estações de trabalho dos usuários finais (terminais de médicos não 

radiologistas e estações de diagnóstico); 

• Conectividade da rede de comunicações, e respectivo material de conexão, 

de acordo com o perímetro de responsabilidades definidas.

2. Níveis de suporte remoto : Disponibilização de um help desk (em português) 24 

horas por dia, 7 dias por semana, para o funcionamento do RIS/PACS e a 

arquitetura tecnológica associada.



O sistema de indicadores tem como objetivo monitorar e avaliar a prestação de
serviço em relação a um conjunto de metas estabelecidas com impacto na
retribuição auferida pelo Concessionário

Os indicadores foram estabelecidos em duas categorias tendo em vista avaliar dois elementos

críticos na prestação do serviço: Disponibilidade e Qualidade.

Falha de Disponibilidade 

São Falhas de Disponibilidade as que afetam ou podem 

afetar a operatividade e o uso, das áreas de diagnóstico 

por imagem, ou parte das mesmas, diretamente 

relacionadas com a prestação dos serviços de imagem 

de apoio ao diagnóstico.

Falha de Qualidade 

As falhas de qualidade podem ser graves ou menos 

graves segundo se percebem diretamente pelo usuário 

ou possam afetar o desempenho.

Disponibilidade

Qualidade



Indicadores de Disponibilidade

Indicador de Desempenho Meta/objetivo
Fórmula de 

cálculo

% de ponderação 
sobre o total dos 
Indicadores de 
Desempenho

Tempo desde a prescrição do 
exame até a sua realização

Cumprir tempos 
máximos 

estabelecidos 

Nº exames dentro 
do tempo 

estipulado

Sub-Indicador 1: Provas a pacientes internados 15%

Sub-Indicador 2: Provas solicitadas em Urgência 15%

Tempo desde a realização do 
exame à disponibilização do 
laudo

Cumprir tempos 
máximos 

estabelecidos 

Nº exames dentro 
do tempo 

estipulado

Sub-Indicador 1: Provas a pacientes internados 15%

Sub-Indicador 2: Provas a pacientes em Ambulatório 5%

Sub-Indicador 3: Provas solicitadas em Urgência 10%

Ilustrativo



Indicadores de Disponibilidade

Indicador de Desempenho Meta/objetivo
% de 

cumprimento do 
indicador

% de ponderação 
sobre o total dos 
Indicadores de 
Desempenho

Tempo de resposta da equipe 

de suporte (help desk) de nível 

O 

Em cada UH: 

Mínimo de 60% das 

pedidos resolvidos 

imediato, e 40% em 

menos de 24 horas

Se cumpre meta:

100%

Se não cumpre 

meta:

0%

4%

Tempo de resolução de 

resposta da equipe de suporte 

(help desk) de nível 1

Mínimo de 60% das 

pedidos resolvidos 

imediato, e 40% em 

menos de 24 horas 

Se cumpre meta:

100%

Se não cumpre 

meta:

0%

4%

Realização e acompanhamento

do Plano de Manutenção dos 

equipamentos e instalações do 

PACS/RIS e as redes de 

comunicações interna e 

externa

Realização e 

apresentação do plano 

de Manutenção bianual

Se cumpre meta:

100%

Se não cumpre 

meta:

0%

1%

Ilustrativo



Indicadores de Qualidade

Indicador de Desempenho Meta/objetivo
Fórmula de 

Cálculo  

% de ponderação 
sobre o total dos 
Indicadores de 
Desempenho

Tempo de espera desde que 
chega o paciente até à 
realização do exame

Tempo de espera 
inferior a 30 minutos 

em 80% dos casos

Nº. de exames com 

tempo de espera 

inferior a 30 minutos/

Nº. total de exames

1%

Número de exames repetidos 
que exijam regresso  do 
paciente

Número de exames 
repetidos inferior a 

3% do total de exames 
realizados

Se cumpre meta:

100%

Se não cumpre meta:

0%

4%

Número de marcações 
canceladas por causas 
imputáveis ao 
Concessionário

Nº de marcações 
canceladas inferior a 

5% do total de 
marcações

Se cumpre meta:

100%

Se não cumpre meta:

0%

4%

Ilustrativo



CONCLUSÃO

 Aspectos qualitativos nesta modalidade de contratação

– Contratação integrada

– Baixo risco de solução de continuidade dos serviços

– Longevidade da contratação

– Redução dos custos transacionais ao longo período da concessão

– Gestão por resultados, mediante aferição de indicadores técnicos

– Exigência de padrões mais elevados de governança 

– Transferência do investimento para o operador 

– Transferência de riscos ao privado

– Atração de operadores qualificados 

– Aumento da capacidade de captação de recursos junto ao FNS

– Incentivo ao cumprimento dos prazos estabelecidos



Obrigado! 

Rogerio de Faria Princhak
princhak@sefaz.ba.gov.br
Telefone:  (71) 3115-2425
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