
TERMO ADITIVO N° OI AO CONTRATO N.004/2015 DE CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DA

BAHIA.



TERMO ADITIVO N° OI AO CONTRATO N.004/20IS DE

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E

OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA REDE PÚBLICA DE

SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, QUE CELEBRAM

ENTRE SI O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO, A REDE

BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO SPE S.A.,

FIGURANDO COMO INTERVENIENTE-ANUENTE A

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A

DESENBAHIA.

As partes abaixo qualificadas,

de um lado,

(a) O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria da Saúde, com sede no Centro
Administrativo da Bahia. 3" Avenida, n° 390, neste ato representada pelo Secretário da Saúde, Sr.
Fábio Vilas-Boas, brasileiro, casado, médico, então denominado PODER CONCEDENTE;

e de outro,

(b) A REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO SPE S.A., sociedade por ações de capital
fechado, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nO.21.164.511/000 1-19, estabelecido na Avenida Estados
Unidos. n0258, Edil1cio Cidade de Aracaju, sala 311, Comércio, CEP n° 40.010-020, Salvador-
Bahia, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por STELLIU
REBELLO ESPlNHEIRA e por GUSTA VO BALTIIAZAR DA SILVEIRA;

e ainda. na qualidade de interveniente-anuente:

A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A, doravante denominada
DESENBAHIA, pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima de capital
fechado, conforme autorização da Lei Estadual nO 2.321, de II de abril de 1966, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o n.O 15.163.587/0001-27,
com sede em Salvador, Bahia, na Rua Ivone Silveira, n° 213 - Doron, neste ato representada por seu
Presidente. Sr. 01'1'0 ALENCAR FILHO e do Diretor de Operações, Sr. PAULO OLIVEIRA
COSTA.

Resolvem as Partes e o Interveniente-Anuente, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente
Termo Aditivo nOOI do Contrato de Concessão Administrativa n° 004/2015, nos termos das
seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 As despesas para o pagamento deste contrato ocorrerão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Gestora- 19.601.0083
I'rojeto/Ati\"idade -4178 - Gestão de Parceria Público-Privada - 1'1'1'
Fonte-IOOe 130
Elemcnto dc Despesa- 33.67.83 / Despesas Decorrentes de Contrato de 1'1'1'.exceto Subvenções
Econômicas. Aporte e Fundo Garantidor.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

2.1 Fica alterado o item 1.1.1 do Apêndice 3.1 do Anexo 3 do Contrato, que passará a vigorar com a
seguinte redaçào:

a) Onde se lê:

ooAFase I se inicia 90 dias após a Assinatura do COll/rato e .finda 180 dias após o seu
inicio. Compreende as seguintes Instalaçiies:

CICAN - Centro Estadual de Oncologia
Hospital Geral Ernesto SiJlIlJes
Hospital Especializado Octávio Mangabeira

A Fase 2 se inicia 180 dias após a Assina/ura do COl1/ra/o e .finda 180 dias após o seu
inicio. Compreende as seguintes Ins/alaçiies:

H(}.\pi/al Geral Rober/o Sal1/os
Hospi/al Geral de Camaçari - Camaçari
Hospi/al Geral do Es/ado " -
Hospi/al Geral Menandro de Faria - Lauro de Freitas
leOM - Ins/i/u/o Couto Maia

A Fase 3 se inicia 270 dias após a Assinatura do COll/rato e .finda 180 dias após o seu
inicio. Compreende as seguintes Instalaç<1es:

Hospital Regional de Guanambi - Guanambi
Ho!>pitalGeral de Vitória da Conquista - Vitória da Conquista
Hospital Geral Luis Viana Filho - Ilhéus
Hospital Geral Prado Valadares - .Jequié"

b) Leia-se:

00..1 Fase I se inicia 3 (três)meses após a .finalizaçào do cronograma de visitas pela
Concessionária às Unidades Hospitalares. ou seja. 3 (trê.\)meses após 28 de jél-ereiro de

2015. "",do 6 ~,d.,)m'."""I'", " .,," ',Id" e"'I',,,,d, o., ."g""".' M':I""'" ;Rf( i
~ ) f3- ~



CJCAN - Cel7/ro Es/adllal de Oncologia
Hospi/al Especializado Oc/ávio Mangabeira

A Fase 2 se inicia 6 (.5eis) mesesapós a finalização do cronograma de visilas pela
Concessionária às Unidades, 011 seja. 6 (.I'eis)mesesapós 28 de fevereiro de 20 J5. e finda 6
(.I'eis)meses após o sell início. Compreende as segllinles Jns/alaçiies:

Hmpi/al Geral Rober/o Sem/os
Hospi/al Geral de Camaçari - Camaçari
f{ospi/al Geral Menandro de Faria - Lallro de Frei/as

A Fase 3 se inicia 9 (nove) meses após a finalização do cronograma de visilas pela
Concessionária às Unidades. ou seja. 9 (nove) meses após 28 de fevereiro de 20 J5. e finda
6 (seis) meses após o seu início. Compreende as seguin/es Jns/alaçiies:

Ho.lpilal Regional de Guanambi - GlIanambi
Hospi/al Geral de Vi/ória da Conquis/a - Vi/ória da Conquis/a
Ho'\pilal Geral Prado Valadares -Jequié"

2.2 O Hospital Geral Ernesto Simões Filho integrará a Fase I para efeito da contagem do marco
inicial, contudo, sua Operação Plena está condicionada á celebração do Termo de Arrolamento e
Transferência de Bensda totalidade das Instalações destinadas, de forma definitiva, á implantação
do setor de bioimagem da Unidade Hospitalar, a partir do qual será concedido prazo de até 6 (seis)
meses para conclusão dos investimentos necessários á Operação Plena e emissão do Termo de
Recebimento da Instalação.

2.2.1 Enquanto o Hospital Geral Ernesto Simões Filho não estiver em Operação Plena, a
Concessionária fará jus à Contraprestação Mensal equivalente ao Período de Transição,
incidindo sobre o percentual equivalente o Fator de Operação de Transição, nos termos
definidos no Anexo 4 do Contrato, não incidindo sobre a mesma o Índice de Desempenho.

2.2.2 A conclusão e recebimento do setor de bioimagem do Hospital Geral Ernesto Simões
Filhopoderá ser antecipada, a critério da Concessionária, sendo-lhe devida, a partir de então,
a Contraprestação Mensal Efetiva relativa ao Período de Operação Plena da Unidade, desde
que observadas as demais disposições contratuais atinentes à entrada em Operação Plena.

2.3 Em virtude do disposto na cláusula 18.2.6 do Contrato de Concessão, e da decisão do Poder
Concedente de incluir o serviço de Ressonància Magnética (RMN) nos termos da cláusula 4,2 deste
Termo Aditivo, o Hospital Geral do Estado integrará a Fase 2 para efeito da contagem do marco
inicial, contudo, sua Operação Plena está condicionada à celebração do presente Aditivo, a partir do
qual será concedido prazo de até 6 (seis) mesespara conclusão dos investimentos necessários à
Operação Plena e emissão do Termo de Recebimento da Instalação.

2.3.1 Enquanto o Hospital Geral do Estado não estiver em Operação Plena, a Concessionária
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percentual equivalente o Fator de Operação de Transição, nos termos definidos no Anexo 4
do Contrato. não incidindo sobre a mesma o Índice de Desempenho.

2.3.2 A conclusão e recebimento do setor de bioimagem do Hospital Geral do Estado poderá
ser antecipada, a critério da Concessionária, sendo-lhe devido, a partir de então, a
Contraprestação Mensal Efetiva relativa ao Período de Operação Plena da Unidade, desde
que observadas as demais disposições contratuais atinentes à entrada em Operação Plena.

2.4 O Hospital Geral Luís Viana Filho integrará a Fase 3 para efeito da contagem do marco inicial,
contudo, a referida lnstalaçãopermanecerá em Período de Transição (Operação de Transição) até
que sobrevenha a Operação Plenaem outra Unidade Hospitalar que o substituirá.

2.4.1 Enquanto o Hospital Geral Luís Viana Filho estiver em Operação de Transição. a
Concessionária fará jus à Contraprestação Mensal equivalente ao Período de Transição,
incidindo sobre o percentual equivalente o Fator de Operação de Transição, nos termos
definidos no Anexo 4 do Contrato, não incidindo sobre a mesma o Índice de Desempenho.

2.4.2Quando da substituição do Hospital Geral Luís Viana Filho por outra Unidade
Hospitalar, será concedido prazo - a ser definido em competente Aditivo Contratual - para
conclusão dos investimentos necessários à Operação Plena na nova Instalação, após a
emissão do seuTermo de Arrolamento e Transferência de Bens.

2.4.3 A conclusão e recebimento do setor de bioimagem da nova Unidade Hospitalar que
deverá substituir Hospital Geral Luís Viana Filho poderá ser antecipada, a critério da
Concessionária, sendo-lhe devido, a partir de então, Contraprestação Mensal Efetiva relativa
ao Período de Operação Plena desta Unidade, desde que observadas as demais disposições
contratuais atinentes à entrada em Operação Plena.

2.4.4 A substituição do Hospital Geral Luís Viana Filho pela nova Unidade Hospitalar será
formalizadamediantereequilíbrio econômico-financeiro, consignado em competente Aditivo
Contratual.

2.5.Fica alterado o cronograma de implantação da Central de Imagem, na forma do disposto nas
cláusulas 5.1 e 5.2 deste Aditamento.

2.6Tornam-se sem efeito o quanto estabelecido no item (i) da cláusula 7.1.1 do Contrato e as
demais disposições contratuais, inclusive as insertas nos Anexos do Contrato, que conflitem com o
disposto nas cláusulas 2.1 a 2.4.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

3.1 Ficam alteradas as cláusulas 7.4.2 e 7.4.7 do Contrato, que passarão a vigorar com a seguinte
redação:



"7.4.2 Todas as Instalações. os uniformes dos empregados da Concessionária, o enxoval
utilizado, os crachás de identificação. veículos, sítios eletrônicos e material promocional
dcverão estampar a logomarca padrão do Governo da Bahia, o logotipo da unidade onde o
serviço está sendo prestado c a logomarca própria da Concessionária. observada
proporcionalidade de tamanho entre as logomarcas inseridas."

"7.4.7 Publicidade
(...)
(ii) Em qualquer peça publicitária ou melO de divulgação, deverá ser dado destaque à
logomarca do Governo do Estado da Bahia e da SESAB. sendo permitida a inserção da
logomarca própria da Concessionária."

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DE ESCOPO

4.1. Toma sem efeito todas as disposições contratuais relativas à Unidade Hospitalar Instituto Couto
Maia (ICOM), em virtude da exclusão provisória da referida unidade do escopo do Contrato.

4.1.1 Quando da conclusão da implantação do ICOMserá concedidoà Concessionária prazo de até 6
(seis) mesespara conclusão dos investimentos necessários à Operação Plena da nova Instalação.
após a emissão do seu Termo de Arrolamento c Transferência de Bens.

4.1.2 A conclusão e recebimento do setor de bioimagem do ICOM poderá ser antecipada, a critério
da Concessionária, sendo-lhe devido, a partir de então, Contraprestação Mensal Efetiva relativa ao
Periodo de Operação Plena desta Unidade. desde que observadas as demais disposições contratuais
atinentes à entrada em Operação Plena.

4.1.3 A reinserção do ICOM no escopo do Contrato será formalizada mediante reequilibrio
econômico-financeiro, consignado em competente Aditivo Contratual.

4.2 Fica incluida à Unidade Hospital Geral do Estado - HGE a prestação do serviço de Ressonância
Magnética (RMN), observadas as especificações e condicionantes estabelecidas no Anexo I deste
Termo Aditivo.

4.3 Em virtude das alterações de escopo indicadas nesta Cláusula Quarta, fica alterado item 1.1.4 do
Anexo 4 do Contrato, no que tange especificamente à "Tabela I: Ponderação das Unidades". a qual
estabelece o percentuais de ponderação das Unidades Hospitalares na forma das variáveis 1'01'
(Fator de Operação de Transição) e FOr (Fator de Operação Plena). as quais compõem a fómmla
de cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva. A nova "Tabela I: Ponderação das Unidades" passa
a vigorar confornle apresentada a seguir:



Hospital Geral Emesto Simões Filho 10,0% 12,0%

Hospital Geral de Camaçari 7,0% 10,3%

Hospital Geral Menandro de Faria 6,0% 10,3%

Hospital Especializado Octávio Mangabeira 3,0% 10,3%

Hospital Regional de Guanambi 2,0% 6,5%

Hospital Geral de Vitória da Conquista 14,0% 11,4%
,
Hospital Geral Roberto Santos 23,0% 4,0%

Hospital GenifPrado Val~dares
,

4,0% 11,4%

Hospital Geral Luís Viana Filho 4,0% 6,0%

Hospital Geral do Estado 23,0% 6,8%

CJCAN - Centro Estadual de Oncologia 4,0% 11,0%

4.4 Em virtude do disposto nas cláusulas 2.2. 2.3. 2.4. 4.1 e 4.2 deste Aditamento, ficam alterados
os valores de referência para o cálculo das Bandas Máximas e das Bandas Mínimas constantes na
Tabela 4 do Anexo 4 do Contrato, passando a vigorar na forma do disposto no Ancxo 3 deste
Aditamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA CENTRAL DE
IMAGEM

5.1 Ficam estabelecidas novas diretrizes para disponibilização da Central de Imagem, na fonna do
disposto no Anexo 2 deste Termo Aditivo, tomando sem efeito as disposições contidas no Apêndice
1.2 do Anexo 1 do Contrato.

5.1. IAConcessionária obriga-se a apresentar ao Poder Concedente imóvel que atenda aos
critérios modificados por meio do Anexo 2 deste Aditivo, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a assinatura deste Termo Aditivo.
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5.1.2. No prazo referido na cláusula 5.1.1 deste Aditivo, a Concessionária deverá apresentar
o imóvel acompanhado da seguinte documentação preliminar:

(i) Certidão de Registros e Averbações (Certidão de ônus reais);
(ii) Documento do IPTU;
(iii) Croquis de localização;
(iv) Documentação fotográfica do imóvel;
(v) Relatório Técnico de Atendimento aos Requisitos de Segurança e
Acessibilidade.

5.1.2.1 Com base na documentação preliminar de que trata a subc1áusula 5.1.2 acima, o
Verificador Independente deve emitir Parecer acerca do atendimento das características do
imóvel de acordo com o Anexo 2 deste Aditivo.

5.1.3. Após aceite preliminar pelo Poder Concedente sobre a adequação do imóvel
apresentado pela Concessionária, esta terá o prazo adicional de 30 (trinta) dias para
apresentar a documentação complementar composta pelos seguintes itens:

(i) Instrumentos particulares de Compra e Venda do Imóvel;
(i i) Laudo técnico de manutenção e conservação predial do imóvel, que ateste as
suas condições atuais;
(iii)Habite-se, quando aplicável;
(iv) Alvarás e qualquer outro documento necessano à comprovação de
atendimento às diretrizes para disponibilização da "Central de Imagem".

5.1.4 Acaso o imóvel oferecido pela Concessionária não seja aeeito peloPoder Concedente,
este deverá justificar o(s) motivo(s) para a não aceitação e poderá solicitar a apresentação de
mais alternativas de imóveis, situação em que será concedido mais 30 (trinta) dias para a
apresentação das alternativas pela Concessionária, contados da data de recebimento da
solicitação do Poder Concedente.

5.1.5 A aprovação prévia da SESAB do imóvel pretendido é condição essencial para a
respectiva aquisição pela Concessionária.

5.1.6. O Poder Concedente, juntamente com o Verificador Independente do Contrato, terá
até 30 (trinta) dias para avaliar a(s) proposta(s) apresentada(s) pela Concessionária.

5.2 A Concessionária deverá disponibilizar a Central de Imagem no imóvel definitivo e em
condições plenas de operação no período de até 9 (nove) meses, após a aprovaçãodo imóvel pela
SESAB.

5.2.1 A conclusão e recebimento da Central de Imagem poderá ser antecipada, a critério da
Concessionária. sendo-lhe devido. a partir de então, a Contraprestação Mensal Efetiva
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relativa ao Período de Operaçào Plena das Unidades efetivamente conectadas à Central de
Imagem.

5.3. Obriga-se a Concessionária a, a partirda assinatura do presente Termo Aditivo e enquanto não
estiver em operação a Central de Imagem no imóvel definitivo de que trata a cláusula 5.1 acima,
operar os serviços de emissão centralizada de laudos em instalação provisória("Central de Imagem
Provisória").

5.3.1 Os serviços de emissão centralizada de laudos a serem prestados na Central de Imagem
Provisóriadeverão atendera todos os requisitos técnico-operacionais estabelecidos no
Contrato e seus Anexos, em especial àqueles indicados na cláusula 7A.1 O enos Anexos 3 e
4, incluindo seus apêndices, todos do Contrato, com exceção às exigências de
disponibilizaçào de áreas dentro da Central de Imagem contidas no Apêndice 11.1 do Anexo
I I do Contrato.

5.3.2 Considera-se, para efeito de incidência do Índice de Desempenho, em Operação Plena
as Unidades Hospitalares para as quais tenha sido emitido oTermo de Recebimento da
Instalação, desde que efetivamente conectadas à Central de Imagem Provisória.

5.3.3Constatadas pelo Poder Concedente as condições de conexão de Unidades Hospitalares
à Central de Imagem Provisória de que trata a subcláusula 5.3.2 acima, antes mesmo da
celebração deste Termo Aditivo. será devido à Concessionária a diferença do valor da
Contraprestação Mensal equivalente ao Período de Transição, adimplida a partir da data da
constatação, eo valor da Contraprestação Mensal Efetiva calculada nos termos do disposto
na subcláusula 5.3.2 acima, a qual será paga de forma retroativa, em até 06 (seis) parcelas
IgUaIs.

5.3.50bservadas as disposições deste Termo Aditivo, a implantação da Central de Imagem
Provisória em condições plenas de operação não implicará o direito derevisão do
equilíbrioeconômico-financeiro do Contrato de Concessão, salvo pelas condiçõesjá
pactuadas na cláusula sexta deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA E
GLOBAL DO CONTRATO

6.1 Em virtude das disposições consignadas nas cláusulas 2.2, 4.1, 4.2 e 5' deste Termo Aditivo,

fica revisado o valor da Contraprestação Anual Máxima, nos termos do disposto na cláusula 19 do

Contrato, e alteradas, por conseguinte, as cláusulas 15.1.1 e 16.2 do Contrato, bem como o item

1.1.2 do Anexo 4 do Contrato, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

Contrato:
"15.1.1 O valor do Contrato é de R$ 925.989.848,95(novecentos e vinte e eincomilhões,
novecentos e oitenta e nove mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e
cincocentavos), tendo como referência a data de entrega da Proposta, que corresponde ao
somatório das receitas totais projetadas provenientes da operação da Concessão, em Valor a



Preços Constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento da Contraprestação
Anual Máxima."

"16.2 O cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva será feito a partir da consideração da
Contraprestação Anual Máxima, correspondente a R$ 81.781. 779,24 (oitenta e um milhões,
setecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro
centavos),calculados na data base de Março de 2013, da qual 1/12 corresponderá à
Contraprestação Mensal Máxima"

Anexo 4:

"1.1.2 A Contraprestação Mensal Máxima ("CMM"), terá como ponto de partida a CAM,

correspondente aR$ 81.781.779,24 (oitenta e um milhões, setecentos e oitenta e um mil,

setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), cujo valor será segregado, em cada

ano do Prazo da Concessão, em 12 (doze) parcelas iguais."

CLÁUSULA SÉTlMA- DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Exceto se expressamente indieado ou definido de forma diversa neste Aditamento, os termos em

maiúsculos aqui empregados terão os signilicados a eles, respectivamente, atribuídos no Contrato

de Concessão.

7.2 Ficam revogadas as disposições contratuais, inclusive as insertas em seus Anexos.

incompatíveis com as alterações constantes no presente Termo Aditivo.

7.3 Exceto pelo disposto neste Aditamento, as demais cláusulas do Contrato de Concessão

permanecerão inalteradas, válidas e vinculantes em relação às Partes e Interveniente-Anuente,

sendo neste ato plenamente ratificadas.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente TernlO Aditivo n° OI ao Contrato

de Concessão, em 4 (quatro) vias de igual teor e fornJa, eonsiderada cada uma delas uma original.

Salvador, 25 de Outubro de 2016



Pela SE RETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

FÁBIO VILAS- BOAS

Cargo: Secretário da Saúde

Pela REDE BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO SPE S.A. - RBD
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STELLIU REBELLO ESPINHEIRA

Cargo: Diretor Presidente

li- T?ldl~
GUSTÔ'tO BALTHAZiR DA SILVEIRA

Cargo: Diretor Médico

Pela Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. - DESENBAHIA (na qualidade de
Intervenien e---Anuente)

OTTO ALENCAR FILHO

Cargo: Presidente

PAULO DE OLIVEIRA COSTA

Cargo: Diretor de Operações



ANEXO 1

AO TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO DE CONCESSÃO

AI>MINISTRATIVA N° 004/2015

1. DlSI'OSIÇÕES INICIAIS:

O referido Anexo I estabelece as Especificações do Serviço de Ressonância Magnética no

Hospital Geral do Estado da Bahia- HGE, conforme as seguintcs descrições:

2. INVESTIMENTOS INICIAIS MÍNIMOS

2.1 EQUIPAMENTO DE IMAGEM - RESSONÃNCIA MAGNÉTICA

A Concessionária deverá realizar investimento inicial mínimo em OI (Um) Equipamento de

Ressonância Magnética e acessórios. conforme espccificações técnica mínimas a seguir:

Ressonância Magnética 1,5 Testa

Sistema de ressonância magnética de corpo inteiro de alta performance para exames avançados nas
áreas de neurologia, oncologia, abdome, pediatria, ortopedia, cardiologia, músculo-esquelético e
angiografia com as especificações descritas abaixo:

1. Magncto

1.1. Supercondutivo de 1,5 Tesla. com shielding ativo e proteção contra interferências extemas;
1.2. High ordershim ou advanccdshim com 3 canais não lineares para otimizar o tempo de
realização dos exames e a saturação de gordura:
1.3. Mínimo diâmetro interno do magneto: 60 cm ou maior:
IA. Sistema de refrigeração com criogênio (Hélio);
1.5. Taxa máxima de evaporação típica de hélio de 10 mL/h, considerando o pcrfeito
funcionamento do sistema de refrigeração (coldhead e compressor), sem interrupção e dentro das
especificações do fomecedor.

2. Sistema de Gradiente
O sistema de gradiente oferecido deverá ser de alto desempenho:
2.1. Intcnsidade mínima de gradiente real por eixo em 100% do tempo da seqüência (x, y, z): igual
ou maior a 30 mT/m;
2.2. Slew rate real mínimo em 100% do tcmpo de trabalho da sequência por eixo (x, y, z): igualou
maior a 100 Tlmls.



3. Sistema de Radiofreqüência

3.1. Potência mínima do amplificador de transmissão: 10 kW;
3.2. Mínimo número de canais independentes e individuais: 16 canais;
3.3. Largura de banda mínima do receptor: 1000 kHz;
3.4. Posicionamento de, no mínimo, duas bobinas simultaneamente para exames de mais de uma
região anatômica sem reposicionamento do paciente.

4. Software de Aquisição Paralela

4.1. Software para técnicas de aquisição paralela (iPAT, SENSE, ASSET);
4.2. Algoritmo de aquisição paralela baseado em image-space;
4.3. Algoritmo de aquisição paralela baseado em k space;
4.4. Fator de aceleração mínimo disponível no sistema: 3 vezes ou maior;
4.5. Capacidade de realizar estudos com aquisição paralela em todas as direções (cabeça/pés,
antero/posterior, esquerda/direita).

5. Bobinas de radiofreqüência

Todas as bobinas deverão estar disponíveis junto com a entrega do sistema. As mesmas devem ser
descritas na oferta, deixando claro quantos elementos possuem e se permitem ou não as técnicas de
aquisição paralela.
5.1. Bobina de cabeça phasedarray com no mínimo 8 elementos, para estudos convencionais,
espectroscopia e compatível com técnica de aquisição paralela;
5.2. Bobina/Combinação de bobina phasedarray de coluna CTL (cervical, torácica, lombar) com no
mínimo 12 elementos;
5.3. Bobina/combinação de bobina phasedarray para exames neurovasculares (cabeça, pescoço)
com no mínimo 16 elementos e tecnologia de aquisição paralela;
5.4. Bobina phasedarray de abdome com no mínimo 6 elementos, compatível com tecnologia de
aquisição paralela;
5.5. Bobina/Combinação de bobinas phasedarray para exames de abdome total com no mínimo 10
elementos, compatível com técnica de aquisição paralela;
5.6. Bobina phasedarray para exames de cardiologia com no mínimo 5 elementos e técnica de
aquisição paralela.
5.7. Bobinas flcxíveis multillso de no mínimo 4 elementos, com técnica de aquisição paralela;
5.8. Bobina phasedarray para exames de mama com no mínimo 4 elementos e técnica de aquisição
paralela.
5.9. Bobina phasedarray para exames de joelho com no mínimo 8 elementos e técnica de aquisição
paralcla.

6. Mesa do Paciente e Supervisão

6.1. Mesa de exames com capacidade de carga de no mínimo 150 kg;
6.2. Mínima velocidade longitudinal da mesa com carga máxima de 10 crn/s;
6.3. Altura mínima para posicionamento do paciente: 70 cm ou menor;
6.4. Movimentação da mesa controlada a partir do console principal;
6.5. Comunicação operador paciente em duas vias;



6.6. Sistema de monitoração do paciente (respiração e frequência cardíaca).

7. Console Principal (Host Computer)

7.1. Capacidade mínima de memória RAM: 2 GB;
7.2. Capacidade mínima de armazenamento de imagens em disco 300Gb;
7.3. Monitor colorido de imagens Ilat screen de cristal líquido - LCO de no mínimo 18";
7.4. Mouse e teclado;
7.5. Gravador de CO/OVO com visualizador de imagens DlCOM.

8. Computador de Reconstrução de Imagens
8.1. Capacidade mínima de memória RAM: 4 GB;
8.2. Arquitetura paralela que possibilite multitarefa (exame, impressão e pós-processamento);
8.3. Velocidade minima de reconstrução (256x256): 1000 recoo/s.

9. Networking

Interface de sotiware e hardware para conexão a uma rede PACS - DlCOM 3 com outras
modalidades deverá ser incluída na oferta.
Funcionalidades e protocolos DlCOM que devem estar incluídos no sistema:

• DlCOM Send/Receivc
• DlCOM Query/Retrieve
• DlCOM SC Storage Commitment
• DlCOM Basic Print
• DlCOM WorkJist

10. Parâmetros Mínimos do Sistema

10.1. Matriz de aquisição e visualização sem interpolação: I024xl 024;
10.2. Espessura de corte mínima em 20: 0.6 mm ou menor;
10.3. Espessura de corte mínima em 30: O,I mm ou menor;
10.4. Campo de visão (FoV) mínimo: lO mm ou menor;
10.5. Campo de vísão (FoV) máximo: 45 em ou maior.

11. Conjuntos de Sequências e Técnicas de Imagens Básicas

11.1. Spin Echo;
11.2. Técnica de Inversão e Recuperação;
11.3. Gradient Echo (GRE);
11.4. Gradient Echo com Spoiler Pulse;
11.5. Gradient Echo com transverse rephasing;
11.6. Gradient Echo com RF-Rephasing;
lI. 7. Turbo Spin Eeho ou Fast Spin Echo;
11.8.20 Turbo Inversion Recovery com tempo de inversão;
11.9.30 Turbo inversion Recovery com tempo de inversão;
11.1O.Trueinversion Recovery;
11.11. Sequência turbo spin echo 30 com aquisição isotrópica em TI, T2, PO e OarkFluid;



11.12. Técnica para correção de movimento em todas as regiões anatômicas, em todos os contrastes
(TI, T2, DarkFluid, PD), em todas as orientações e compatível com a aquisição paralela;
11.13. Técnica de saturação de gordura que permite a visualização de imagem: fatonly, wateronly,
in-phase, out ofphase.
11.14. Técnica que permite imagem gradienet-echo ponderada em T2 com cortes finos para
visualização de ouvido interno. (CISS, FlESTA- C, 3D COSMIC ou similar).
11.15. Software que possibilite a composição de imagens para exames com FoV estendido.

(ÇÀ:



12. Conjuntos de Sequências e Técnicas para Imagens Avançadas nas Seguintes
Especialidades:
Neurologia

- Seqüência de Difusão Single-shotEcho Planar (EPI) com mínimo valor de ponderação (b-
value) de 10.000 s/mm2;
Mapas de Difusão automática;
Seqüência de l'erfusão Cerebral Single-shotEcho Planar (EPl);
Sequência de pós-processamento de mapas coloridos TIP, rCBV, rCBF de imagens de
perfusão;
Seqüência de pulso para estudos de espectroscopia de prótons de hidrogênio PRESS (Spin
Echo);
Técnicas Single Voxel, Chemical Shift Imaging (CSI), 2D CSI, 2D Multi-Slice CSI, 3D CSI
para crânio;
Soliware de pós-processamento com mapas metabólicos coloridos e relação de valores;
Sequência para visualização de sangramento intracraniano (SWI ou similar);
Soliware para DTI (Diffusion Tensor Imaging) com no mínimo 12 direções;
Soliware para pós-processamento dos exames de DTI e Tractografia.

Angiografia

- 2D/3D Time-of-Flight;
- 2D/3D Time-of-Flight trigada;
- Técnica de transferência de magnetização de contraste (MTC);
- 2D/3 D Phase Contrast;
- 2D/3D Contrast Enhanced;
- Software para angiografia com contraste avançada, com movimentação de mesa automática

e troca rápida entre a seqüência 2D e 3D (Fluoro Triggered MRA, MobiTrack);
Time Resolved MRA (Tricks);

- Técnica de Timing Bolus (Bolus Track, Smart Prep ou Care Bolus).

Tórax, Abdome, Pelve e Mama
Sequência de colangiografia single-shot TSE;

- Sequência Half Fourier Single-shot TSE (HASTE);
Sequência 3D Volume LiverImaging (VIBE, LAVA FLEX ou similar) que possa ser usada
com a técnica de saturação de gordura que permite a visualização de imagem: fatonly,
wateronly, in-phase, out ofphase;
Sequência dinâmica de perfusão de mama;
Sequência de supressão de silicone;
Sequência de aquisição bilateral de mama (VIEWS, VIBRANT FLEX ou similar) utilizando
técnica de aquisição paralela que possa ser usada com a técnica de saturação de gordura que
permite a visualização de imagem: fãt only, water only, in-phase, out ofphase;
Sotfware para pós-processamento e análise dos exames de mama, incluindo cálculo de
mapas coloridos Wash-in, Wash-out, Time-to-peak (TTP); - Técnicas de Espectroscopia



single-voxel, chemical shift lmagmg (CSI), 2D CSI, 2D Multi Slice CSI, 3D CSI para
próstata.

Ollcologia
- Sequência para difusão de corpo em órgãos como figado e mama;

Software para composição de imagens de no mínimo 1,40 m.

Ortopedia
Técnica de saturação de gordura e água seletiva;
Técnica de excitação de gordura e água seletiva ou sequência similar;
Protocolos otimizados para redução de suscetibilidade magnética devido a metais.

Pediatria
Protocolos otimizados para estudos de pacientes pediátricos com idades diferentes.

2.2 EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS DE APOIO AO SERVIÇO DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

Bomba de dupla infusão de contraste compatível com RM, com todos os acessórios
necessários e mínimo de 50 kits de injeção;

- Carro maca compatível com sala de RM;
- Monitor de SP02 e frequência cardíaca compatível com sala de RM;
- Cabine de blindagem de Rádio Frequência (Gaiola de Faraday) e blindagem magnétíca, que

proteja as áreas vizinhas ao equipamento (superior, inferior e laterais), com acabamento
interno em material melamínico ou vinílico, nas cores especificadas pelo cliente na época de
instalação, incluindo piso, portas e acabamento acústico (proteção acústica), íluminação,
tomadas, forros, interruptores, grelhas de ar condicionado, conexões de gases medicinais,
painel para disjuntor, etc. nas dimensões do lay-out do local de instalação;

- Armários para bobinas compatíveis com ambiente de RM;
- Suporte para soro com rodízios, todo em material não magnético ou não ferroso, ajustável,

com no minimo 4 alças;
- Estabilizador de tensão para o equipamento, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
- Transformadores necessários para adequar á tensão trifásica do local de instalação;
- Fantomas para calibração e controle da qualidade, para ensaio de: relação sinal-ruído,

uniformidade da imagem, espessura e posição de corte, distorção geométrica, resolução
espacial e imagem dupla;

- No break para os computadores e Workstation, a ser calculado e fornecido pelo fabricante;
Quadro de força;
Chiller para refrigeração do sistema, compatível com o equipamento fornecido (sistemas de
gradiente e sistema de refrigeração compressor e cold-head), operando na tensão adequada
para o equipamento e local de instalação, com sistema completo instalado e testado;



Tubo Quench instalado para exaustão emergencial em caso de vazamento de hélio,
compatível com o equipamento fornecido e tecnologias existentes, nos arredores da sala de
exame;
02 Extintores de incêndio não ferro magnético para ambiente em RM.

A empresa deverá entregar o equipamento funcionando com carga mínima de 85 % de Hélio no
momento do aceite.
O sistema será instalado e configurado para operar com sistemas PACS e sua comunicação com
outros dispositivos da rede confirmada e em perfeito funcionamento.

2.3 EQUIPAMENTOS AUXILIARES - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

Esta cláusula estabelece os equipamentos médicos, mobiliário e os equipamentos de

informática mínimos para a sala de exames de Ressonância Magnética a ser implantada no

Hospital Geral do Estado.

Em relação às especificações técnicas mínimas deverão ser observadas aquelas previstas

noApêndice 2.1 do Anexo 2 "Especificações Mínimas de Equipamentos Médicos, Mobiliário

e Equipamentos de Informática para o setor de Biomagem", cláusula 1.3 "Descrição e

especificação técnicas mínimas dos equipamentos médicos e mobiliário".

2.3.1 EOUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIO MÍNIMOS

CARRO DE ANESTESIA PARA RNM:

- OI (um) Carro de anestesia para RNM, para serviços com sedação

Sistema de anestesia completo. microprocessado,específico para sala de Ressonância

Magnética,composto por rack, vaporizadores, sistema de ventilação, monitoração e

acessórios:

Bandeja superior para suporte de equipamentos de monitorização extras, saída serial

RS 232. Dotado de gaveta e rodízios com travas nas rodas dianteiras;

- Permitir também a utilização através de cilindro de 02 e N20, bloco de fluxômetro

transparente retroiluminado com escala de alto e baixo fluxo pelo menos para

oxigênio e óxido nitroso ou digital;



Tubulação interna diferenciada para cada gás e sistema de segurança contra hipóxia

que garanta uma mistura de no mínimo 25% de 02 fluxo de oxigênio de no mínimo

351/min;

Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta identificação

deste;

Entrada de 02, N20 e ar comprimido de rosca padrão;

Filtro totalmente autoclavável (inclusive sensores de tluxo), canister para

annazenagem decai soldada, sistema de exaustão de gases, ventilação manual e

ajuste de pressão da válvula APL de 5 a 70cmH20;

O aparelho deve possuir pistão ou fole integrado ao circuito respiratório;

Sistema de engate rápido que pern1ite um fácil intercâmbio entre vaporizadores

universais e calibrados;

04 (quatro) vaporizadores calibrados, para utilização de anestésicos;

Ventilador pulmonar com tela, que permita ventilação mecânica nos seguintes

modos;

o Vcntilação controlada a volume;

o Ventilação controlada a pressão;

o Ventilação intermitente mandatória sincronizada com pressão de suporte;

o Ventilação manual/espontânea;

Atendendo aos seguintcs parâmetros:

o Volume Corrente de 50 a 1400ml;

o Freqüência 6 a 60;

o Fluxo inspiratório 5 a 1000/min;

o Prcssão suporte 5 a 40;

o PEEP de 5 a 20cmH20 para clientes com distúrbios ventilatórios que

necessitem de altos valores de PEEP;

o Pausa inspiratória dc 5 a 50% relação I:E de 4: I a 1:4;

o Disparo por pressão;

Todos os controles devem possuir faixas de ajustes suficientes para atender a clientes

de neonatais a adultos obesos mórbidos;

Deve possuir mínimo de monitorização rcspiratória de volume corrente, frequência

respiratória, pressão de pico, PEEP. Monitorização gráfica de pressão x tempo e

fluxo x tempo;



Alarmes configuráveis para pressão, volume minuto, FI02, apneia;

Alimentação - conforme o local de instalação;

Tempo mínimo de autonomia para a bateria de 60 minutos;

- Acompanha:

o 03 (Três) Circuitos respiratórios completos em silicone autoclavável para

clientes adultos;

o 03 (Três) Circuitos respiratórios completos em silícone autoclavável para

clientes pediátrico-neonatais;

o Mangueiras de ar comprimido, óxido nitroso e oxigênio;

o Sensor de !luxo;

o Máscaras tamanho adulto e pediátrico;

o Balão de anestesia;

o Fluxômetro de oxigênio;

o Sensor de oxigênio;

- Apresentação na proposta do Certificado de conformidade com as Normas IEC

60601-1, IEC 60601-2-13 e [EC 60601-1-2.

SALA DE COMANDO:

- O I mesa de escritório

- O I cadeira giratória

O I cesto de lixo.

SALA TÉCNICA

- Armário de refrigeração

- Conjunto de armários contendo os componentes eletrônicos

2.3.3 EOUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MÍNIMO

OI Computador (com processador no mínimo 3.4GHz e 4 núcleos, 8 GB de memória

RAM, disco de no mínimo 300 gb, monitor de LedlLcd de mínimo 19" compatível

com Energy Star, conexões Ethernct pci 10/100/1000 Base TX, interface de áudio,

USB 2.0 frontal, Gravador de OVO, sistema operacional Windows 7 ou mais recente,

em português, pacote de escritório e antivírus).



2.5 OPERAÇÃO DO SERViÇO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DO HGE

2.5.10 quantitativo mínimo a ser atingido pela Concessionária será de 650 exames menSaIS,

seguindo o regramento contratual para apuração destes.

2.5.2 No tocante, especificamente, à Ressonância Magnética no Hospital Geral do Estado, a

Concessionária dimensionará o serviço de maneira a prover atendimento aos Clientes internados, de

urgência e emergência, e ambulatório, nos termos do item 2.3, do Anexo 3 do Contrato sendo que,

na carteira de serviços deverá realizar uma porcentagem de exames de ambulatório de 60%, lace ao

total de exames de Ressonância Magnética estabelecidos neste aditivo.

2.5.3 Cobertura mínima dos serviços:

2.5.3.IA Concessionária deverá garantir a seguinte cobertura do serviço de Ressonância Magnética

no Hospital Geral do Estado (HGE). podendo ser alterada em comum acordo entre a Unidade

Hospitalar e a Concessionária, desde que respeitado o tempo mínimo de funcionamento no período

de 7 às 22 horas, 365 dias no ano, conforme Tabela I abaixo:

Tabela 1- Cobertura mínima do Serviço de Ressonância Magnética no HGE

Tipologia de atendimento Tempo de funcionamento/dia Dias de funcionamento/ano

Internação Das 07-22 horas 365 dias/ano

Urgência -emergência Das 07-22 horas 365 dias/ano

Ambulatório Das 07-22 horas 365 dias/ano

2.5.3.2 Adicionalmente ao previsto para o serviço de Tomografia Computadorizada, a realização de

exames de Ressonância Magnética com sedação no Hospital Geral do Estado, deverá ser efetuada,

no mínimo, durante um turno (um período de 4 horas) por semana na Unidade.



A sedação de pacientes para a rcalização de exames de pacientes urgentes, fora do período referido,

será realizada pelo Poder Concedente com insumos e profissionais anestesistas da Unidade

Hospitalar (Poder Concedente).

2.6 EQUIPE - Presença Física dos Profissionais do Serviço de Ressonância Magnética do

HGE

A Concessionária deve garantir, adicionalmente, a presença física dos profissionais para o serviço

de Ressonância Magnética no Hospital Geral do Estado, em um determinado número mínimo de

horas de presença física do slai! clínico e não clínico nas Unidades Hospitalares, conforme a seguir:

2.6. I Três técnicos(as) de enfermagem com carga horária de 06 horas por dia cada, 365 dias por

ano.

2.6.2 Um médico radiologista presencial na Unidade, 4 horas diárias, durante todos os dias da

semana, 365 dias por ano, sendo que este médico será responsável não só pela supervisão dos

exames de Ressonância Magnética, mas também dos demais exames realizados pela Concessionária

no Setor de Biomagem desta Unidade Hospitalar.

2.6.3 Um médico anestesista O I turno de 04 horas por semana, 52 semanas por ano.

2.6.4 Três Técnicos de radiologia, tecnólogo ou biomédico, como minimo, para a Ressonância

Magnética, com carga horária diária de 6 horas cada, 365 dias por ano.

2.6.5 Dois auxiliares administrativos, com 12 horas diárias de trabalho cada um, 365 dias por ano.

2.6.6 Número necessário de médicos radiologistas na Central de Imagem para a elaboração dos

laudos, de acordo com o estabelecido no Apêndice 4. I, incluindo o serviço de Ressonância

Magnética no Hospital Geral do Estado

2.7 PROJETO DE REFERÊNCIA

Fica estabelecido na forma do Apêndice 1.1 a este Anexo I, o projeto referencial arquitetônico do

setor de bioimagem do HGE, contemplando, inclusive, os serviços de RMN, o qual deverá ser



observado pela Concessionária para fins de execução das obras de implantação da Unidade

Hospitalar.

2.8 Ficam revogadas as disposições contratuais que conflitem com o disposto neste Anexo e

mantidas aquelas que não o contrariem.

APÊNDICE 1.1 DO ANEXO 1

PLANTA REFENCIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE

HOSPITALAR HOSPITAL GERAL DO ESTADO (HGE)
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AO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO DE CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA N" 004/2015

NOVAS DIRETRIZES PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA A

~



1. DISPOSIÇÕES INICIAIS:

EsteAnexo 2substitui, na íntegra, o disposto no Apêndice 1.2 do Anexo 1 do Contrato.

Além das disposições do Contrato e seus Anexos e Aditivos, a Concessionária deverá adquirir um
imóvel para o exercício exclusivo das atividades detenninadas no âmbito da Concessão
Administrativa para a gestão e operação dos serviços de apoio ao diagnóstico por imagem em
unidades da rede própria do Estado da Bahia, vedado o seu aproveitamento para o exercício de
qualquer atividade estranha à Concessão, atendendo às seguintes diretrizes:

2. LOCALIZAÇÃO

2.1. O imóvel deve estar necessariamente localizado em Salvador, em bairro central, em um raio de
até 500 metros de distância de avenidas estruturantes, com fácil acessibilidade de transporte
público, prioritariamente, na região do 19uatemi, Avenida Tancredo Neves, Avenida Antônio Carlos
Magalhães, Avenida Juracy Magalhães Júnior e Avenida Magalhães Neto e imediações.

3. CARACTERÍSTICAS

3.1. A idade máxima da construção, no momento da aquisição do imóvel pela Concessionária,
deverá ser de IO (dez) anos.

3.2. O imóvel deverá ter valor mínimo de m2• excluída as áreas de garagens nos cálculos, igualou
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deverá ser demonstrado pela Concessionária.

3.2.1. Considera-se Março de 2013como data base para o valor mínimo de m2 estipulado para o
imóvel, devendo sua atualização se dar com base no IRCP.

3.3 A aprovação prévia da SESAB do imóvel pretendido é condição essencial para a respectiva
aquisição pela Concessionária.

3.4 O imóvel deverá atender as regras de segurança e acessibilidade aplicáveis de acordo com a
legislação pertinente.

3.5 O imóvel deverá observar minimamente os critérios funcionais e especificidades do projeto tal
como previstos no Apêndice 11.1 do Anexo II - Plano Funcional de Espaços e Relações
Funcionais - do Contrato, bem como atender às especificações necessárias para adequação ao
quanto disposto para o sistcma dc informaçõcs, confonne previsto no Apêndicc 3.3 do Anexo 3 do
Contrato.

3.6 A verificação ao atendimento das condições determinadas para a disponibilização do imóvel
será feita pela Comissão de Recebimcnto específica, conforme procedimento previsto na
subcláusula 7.2 do Contrato.

3.7 Ao fim da Concessão, o imóvel deverá ser revertido ao patrimônio do Poder Concedente,
assegurando-se a imediata imissão do Poder Concedente em sua posse, e será de responsabilidade
exclusiva e integral da Concessionária o pagamento de todos os encargos referentes à transferência
da propriedade ao Poder Concedente, inclusive de emolumentos, taxas e impostos eventualmente
incidentes.



3.8 O imóvel deverá ser transferido ao Poder Concedente livre e desembaraçado de quaisquer ônus
e encargos.

3.9Não caberá á Concessionária qualquer direito de retenção ou indenização por benfeitorias, salvo
quando expressamente disposto o contrário.

4. ÁREA

4.1. Deverão ser garantidas, no mínimo, 08 (oito) vagas de estacionamento permanentemente
associadas ao imóvel.

4.2. A área do imóvel, excluídas as garagens, deve ter no mínimo, obrigatoriamente, de 662m2

(seiscentos e sessenta e dois metros quadrados), de área construída, obedecidas as disposições do
Edital, Contrato e Anexos.

4.3. A área referida deverá ser disponibilizada em imóvel único, ou seja, edificação de pequeno
porte, não sendo admitida a aquisição de terreno.



ANEXO 3

AO TERMO ADITIVO NUOI AO CONTRATO DE CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA NU004/2015

NOVA TABELA COM VALORES DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DAS

BANDAS

I. D1SPOSIÇÜES INICIAIS:

Este Anexo 3 substitui, na íntegra, a Tabela 4: Valores de referência para o cálculo das Bandas
Máximas e das Bandas Mínimas, constante no Anexo 4 do Contrato.

Em virtude da exclusão no escopo do contrato da Unidade Hospitalar Instituto Couto Maia (ICOM)
(cláusula 4.1 do Termo Aditivo n. 01). ao fato da Unidade Hospitalar Luís Viana Filho permanecer
em tàse de transição até a transferência definitiva para outra Unidade Hospitalar (cláusula 2.4 do
Termo Aditivo n. O I). e ás alterações no cronograma de implantação do Hospital Geral do Estado e
do Hospital Geral Ernesto Simões Filho (cláusulas 2.3 e 2.2, respectivamente, do Termo Aditivo n.
O I). os valores de referência para o cálculo das Bandas Máximas e das Bandas Mínimas foram
alterados. passando a compor da seguinte ti.mna:

t~~~"'-'-"Fn--:~~
r~~~,~~r~ie~~~~~_~~~~~=~_~'k-,,!_ ~~~~c.oL~:~'~~_.I: L~ú7~,~
I' - • -- -,- ('t. .•• '.11 /::- -~3JI.•..:_'".•..tf.lr •• J ~<_••rr., ,~;~i.,..r~:5jf.;,~.~, .. ' - lO, I::'fi.!;' r. ':~7~:::'~:.5F.)~,. . . . ,

." Banda
c

Máxima "0% +20% +20% +20% +20% .•.20% +20% +20% +20% +20% +20%
o

"5
> Valorc
o 67.965 240.013 270.237 310.265 321.291 330.664 340.131 350.043 359.852 369.252 379.039u Referencia•••o
Õ Banda
~ Minima

-20% -20% -20% -20% .20% -20% -20% -20% -20% -20% -20%
~

Banda

• Máxima
+20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%

."• ~~ o Valor~." 21.333 69.711 83.962 104.645 107.522 110.394 113.157 115.700 118.348 121.126 123.516o o Referência
E "{' ~E

o Bandau
-20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% .20% -20% -20% -20%

Mínima

o ~nda
v +20% .•.20% +20% +20'}Í1 +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%
~ Máxima
c
l!'
:; Valor
o

Referência
2.645 10.968 15,307 20,941 21.194 21.453 21.717 21.987 22.261 22.539 22.823

"c.0
c
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