
 

SECRETARIA DA SAÚDE 

  

COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA 
AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO COUTO MAIA 
  
A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB divulga, 
para conhecimento público, a abertura de licitação, por intermédio do Edital 
de Concessão nº 0008/2012: 
  
Objeto: Concessão Administrativa do Instituto Couto Maia para operação de 
serviços não assistenciais, antecedida da construção, incluindo: 
I - A concepção e execução do projeto do Instituto Couto Maia; 
II - A construção do prédio do Instituto Couto Maia; 
III - A oferta e gestão dos serviços de higienização hospitalar, de controle de 
pragas, de gerenciamento e destino final dos resíduos de saúde, de 
lavanderia, de camareira, de segurança, de transporte, de maqueiros, de 
bombeiro civil, de recepção, de jardinagem, de telefonia, de nutrição e 
dietética, de engenharia clínica, e de engenharia hospitalar. 
IV - Aquisição, operação, manutenção e reposição de mobiliário e 
equipamentos médico-hospitalares; 
V - A gestão, conservação e manutenção dos bens da concessão; 
VI - A contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes 
à operação dos serviços não assistenciais. 
  
Período e Local do recebimento das propostas: 21 de janeiro de 2013, das 
9h às 14h (horário de Brasília), na sede da BM&BOVESPA, localizada da 
Rua XV de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro, São Paulo/SP. 
  
Sessão pública de abertura das garantias da proposta: 21 de janeiro de 
2013, às 14h30min (horário de Brasília), na sede da BM&BOVESPA, 
localizada da Rua XV de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro, São 
Paulo/SP. 
  
Obtenção do edital: a íntegra do Edital de Concessão nº 0008/2012 poderá 
ser obtida: (i) mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), em mídia 
eletrônica na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria da Saúde do 
estado da Bahia, localizada no Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 
nº 400, Lado B – Salvador/BA; (ii) no sítio eletrônico 
http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom. 
  
Salvador, 17 de dezembro de 2012 
Bruno Queiroz Miranda 
Presidente da Comissão Especial de Outorga 
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