
TERMO ADITIVO N° 05 AO CONTRATO DE 
CONCESSAO N° 35/2013 DE PARCERIA PUBLICO- 
PRIVADA NA MODALIDADE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA 
CONSTRUQAO E OPERAQAO DE SERVIIQOS NAO 
ASSISTENCIAIS DE UNIDADE HOSPITALAR DO 
ESTADO DA BAHIA - INSTITUTO COUTO MAIA.

DE

As partes abaixo qualificadas: de um lado

o ESTADO DA BAHIA, por intermedio da Secretaria da Saude do Estado da 

Bahia, doravante denominada “SESAB”, integrante da Administragao Estadual direta, 

com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrative da Bahia, 3a Avenida, 400, Lado 

B, neste ato representada pelo Secretario Estadual da Saude, Sr. FABIO VILAS-BOAS, 

CPF/MF N.° 384.411.955-87, devidamente autorizado pelo Decreto de Delegagao s/n , 

publicado no D.O.E, de 08 de Janeiro de 2015, e em conjunto com o Estado da Bahia, 

entao denominado “Poder Concedente”; e de outro,

(a)

a COUTO MAIA CONSTRUQOES E SERVIQOS NAO CLINICOS S.A.,

sociedade por agbes, doravante denominada' “Concessionaria”, com sede em 

Salvador, Rua Coronel Azevedo, s/n, Andar 1, Aguas Claras, CEP 44.310-295, inscrita 

no Cadastre Nacional da Pessoa Juridica, do Ministerio da Fazenda, sob o n° 

17.810.743/0001-20, neste ato devidamente representada por MARCELO MARIANI 

ANDRADE, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CPF n° 651.389.375-53, residente e 

domiciliado na Rua Estacio Gonzaga, no 98, Edificio Lumiere Horto Florestal, apto. 302, 

CEP 40.295-020, Salvador-BA e HERON GUIMARAES TEIXEIRA, brasileiro, casado, 

engenheiro civil, CPF no 686.690.385.-87, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia no 

610, Cond. Villagio Panamby, Ed. Ravello, Torre 6, ap. 2902, Horto Florestal, 

Salvador/BA, CEP 40.295-050.

(b)

e, ainda, na qualidade de interveniente-anuente:



a AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A, doravante denominada 

DESENBAHIA, pessoa juridica de direito privado, constituida como sociedade anonima 

de capital fechado, conforme autorizagao da Lei Estadual n° 2.321, de 11 de abril de 

1966, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministerio da Fazenda, sob 

o n.° 15.163.587/0001-27, com sede em Salvador, Bahia, na Rua Ivone Silveira, n° 213 

- Doron, neste ato representada por seu Presidente, Sr. FRANCISCO ALFREDO 

MARCILIO DE SOUZA MIRANDA, CPF 157.431.605-20 e do Diretor de Operagoes, Sr. 

PAULO OLIVEIRA COSTA, CPF n° 069.388.413-49;

no ambito do Contrato de Concessao Administrativa n° 035/2013 (“Contrato”), cujo 

objeto e a construgao e operagao de servigos nao assistenciais de Unidade Hospitalar 

denominada Institute Couto Maia

CONSIDERANDO:

1. que o Estado da Bahia vem enfrentado situagao de emergencia, reconhecida pelo 

Decreto estadual n° 19.529, de 16 de margo de 2020, que dispoe sobre as medidas 

temporarias para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 

internacional decorrentes do coronavirus;

2. o perfil do Institute Couto Maia, UNIDADE HOSPITALAR especializada em doengas 

infecciosas;

3. que o Institute Couto Maia foi destacado, no ambito do Estado da Bahia, como uma 

das unidades referenciais para atendimento a demanda de pacientes com sintomas da 

COVID-19.

Resolvem as Partes e a Interveniente-Anuente, de mutuo e comum acordo, celebrar o 

presente Termo Aditivo n° 05 ao Contrato, conforme o processo administrative SEI n° 

019.0838.2020.0048193-17, nos termos das seguintes clausulas e condrgo^s:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAQAO DAS OBRIGAQOES CONTRATUAIS 

DECORRENTES DE NOVOS INVESTIMENTOS E SERVIQOS
Fica alterada a distribuigao de leitos constante do Quadro 2 do Anexo D do 3° 

Termo Aditivo ao Contrato, que modifica o Quadro 2 do Apendice XVI ao Anexo 3 do 

Contrato, mediante a adaptagao de 71 (setenta e um) leitos atualmente dedicados a 

internagao e 10 (dez) leitos atualmente dedicados a UTI Pediatrica, que, somados aos 

10 (dez) leitos de UTI Adulto, comporao a “area fechada com risco extreme de 

contaminagao” (“area fechada”), com 20 (vinte) leitos de UTI Adulto; e, ainda, a criagao 

de 24 (vinte e quatro) leitos de internagao no setor atualmente dedicado ao ambulatorio 

e 7 (sete) leitos de internagao no setor atualmente dedicado ao Centro Cirurgico, ficando 

assim distribuidos os leitos da UNIDADE HOSPITALAR:

1.1.

Total de leitos Distribuigao por tipo

20 leitos de UTI Adulto - area fechada161
61 leitos de UTI Adulto

10 leitos de UTI Pediatrica 

60 leitos adulto 

10 leitos de pediatria

A Concessionaria fica obrigada a prestagao dos SERVIQOS NAO 

ASSISTENCIAIS adicionais decorrentes das alteragoes previstas na subclausula 1.1 

deste Termo Aditivo, observando-se o disposto no Anexo 3 ao Contrato, incluindo:

1.2.

a) a realizagao das obras de engenharia necessarias a adaptagao dos sistemas 

de climatizagao e sistema de gases medicinais para a operagao dos leitos 

elencados na subclausula 1.1; e

b) a realizagao das obras de engenharia necessarias a separagaoli^ica do setor 

de Internagao Masculina.
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A realizagao das obras de engenharia previstas na subclausula 1.2, 

alineas a e b, esta condicionada a aprovagao previa dos respectivos projetos 

pelo Poder Concedente

1.2.1.

Para a realizagao das obras de engenharia previstas na subclausula 

1.2, alineas a e b, a Concessionaria devera observar as especificagoes 

previstas no Apendice XIV ao Anexo 3 do Contrato.

1.2.2.

A Concessionaria tera o prazo de 30 (trinta) dias para conclusao 

das obras de que trata a subclausula 1.2, alineas a e b, contados a partir da data 

de assinatura deste Termo Aditivo.

1.2.3.

Apos a conclusao das obras de que trata a subclausula 1.2, alineas 

a e b, a Concessionaria devera encaminhar ao Poder Concedente minuta de 

Termo de Recebimento a ser subscrito pelas Partes.

1.2.4.

O Poder Concedente tera o prazo de 5 (cinco) dias, a partir do 

recebimento da minuta de Termo de Recebimento referida na subclausula 1.2.4, 

para emitir o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS NOVAS 

INSTALAQOES ou solicitar a Concessionaria a promogao de ajustes.

1.2.5.

Decorrido o prazo definido na subclausula 1.2.5, o silencio do Poder 

Concedente implicara no aceite tacito das obras de que trata a subclausula 

subclausula 1.2, alineas a e b.

1.2.6.

O atraso injustificado no cumprimento do prazo estipulado na 

subclausula 1.2.3 acarretara a aplicagao de penalidade, nos termos da clausula 

23 do Contrato.

1.2.7.

1.3. Ficam incorporados ao escopo de Servigos de Engenharia Plospitalar, previstos 

no Apendice XIV ao Anexo 3 do Contrato, a operagao, a conserVagao e^a manutengao,

$OAsl
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corretiva e preventiva, dos novos sistemas que venham a ser integrados a infraestrutura 

existente para a operagao dos leitos de que trata a subclausula 1.1 deste Termo Aditivo.

Ficam incorporadas as obrigagoes da Concessionaria o provimento, o 

processamento e a distribuigao de enxoval cirurgico (avental cirurgico de tecido) e roupa 

privativa para colaboradores da equipe assistencial que atuarao nos leitos de UTI 

adicionais previstos na subclausula 1.1, observadas as especificagoes previstas no 

Apendice IV ao Anexo 3 do Contrato.

1.4.

O quantitative de enxoval cirurgico e roupas privativas devera ser 

compativel com o numero de leitos e sua distribuigao, nos termos da subclausula 

1.1 deste Termo Aditivo.

1.4.1.

O fornecimento de roupa privativa de que trata o caput da 

subclausula 1.4 se destinara aos profissionais que atuarao nos 161 (cento e 

sessenta e urn) leitos da UNIDADE HOSPITALAR.

1.4.2.

O fornecimento de enxoval cirurgico de que trata o caput da 

subclausula 1.4 se destina aos profissionais que atuarao na area fechada, 

prevista na subclausula 1.1 deste Termo Aditivo.

1.4.3.

Ficam incorporados as obrigagoes da Concessionaria o fornecimento e o 

tratamento adicionais de enxoval necessaries ao funcionamento dos leitos previstos na 

subclausula 1.1 deste Termo Aditivo, observadas as especificagoes previstas no 

Apendice IV ao Anexo 3 do Contrato de Concessao.

1.5.

Fica incorporada as obrigagoes da Concessionaria a aquisigao dos EPI's 

adicionais para os seus colaboradores, necessaries a execugao dos SERVIQOS NAO 

ASSISTENCIAIS, em observagao a alteragao de criticidade das areas da UNIDADE

io Anexo 3 do

1.6.

FIOSPITALAR, conforme especificagoes previstas no Apendice 

Contrato.
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Ficam incorporados as obrigagdes da Concessionaria a aquisigao adicional de 

utensilios e solugdes de limpeza e a adequagao da programagao dos servigos de 

higienizagao hospitalar e Gerenciamento de Residues necessarias a execugao dos 

Servigos de Limpeza, observada a criticidade das areas da UNIDADE HOSPITALAR, 

conforme especificagoes previstas no Apendice V ao Anexo 3 do Contrato.

1.7.

Ficam incorporadas ao escopo dos Servigos de Nutrigao e Dietetica, previstos no 

Apendice VI ao Anexo 3 do Contrato, as obrigagdes relacionadas a produgao e 

distribuigao de alimentagao para os novos profissionais da equipe assistencial, bem 

como para atender aos fluxos que precisarao ser incorporados a rotina da UNIDADE 

HOSPITALAR.

1.8.

O quantitative de refeigdes adicionais de que trata o caput da 

subclausula 1.8 devera ser compativel com as alteragdes na distribuigao por 

tipos de leitos da UNIDADE HOSPITALAR de que trata a subclausula 1.1 deste 

Termo Aditivo.

1.8.1.

Fica incorporado as obrigagdes da Concessionaria o fornecimento de materials 

de consume em geral e utensilios adicionais necessaries a execugao dos Servigos de 

Nutrigao e Dietetica, observado o perfil da UNIDADE HOSPITALAR.

1.9.

O quantitative de materiais de consume e utensilios de que trata o 

caput desta subclausula 1.9 devera ser compativel com as alteragdes na 

distribuigao por tipos de leitos da UNIDADE HOSPITALAR de que trata a 

subclausula 1.1 deste Termo Aditivo.

1.9.1.

Fica a CONCESSIONARIA obrigada a executar os servigos de Apoio 

Administrative para os Servigos Assistenciais previstos no Apendice XII ao Anexo 3 do 

Contrato, durante 24 (vinte e quatro) boras por dia, todos os dias da semana, inclusive 

feriados, especificamente para os setores UTI Adulto - area fechada, Internamento 

Feminine, Internamento Masculine (parte do setor dedicada aos novos leitos de UTI), 

Internamento Pediatrico, Emergencia e para as farmacias

1.10.

localizadas nos>0*-0
%
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setores UTI Adulto - “area fechada”, Internamento Feminino, Internamento Masculine e 

Emergencia, mantendo-se, para os demais setores, o horario de funcionamento previsto 

no Contrato.

1.11. Fica incorporado as obrigapdes da Concessionaria o fornecimento de 12 (doze) 

Modules de Capnografia compatlveis aos equipamentos existentes na UNIDADE 

HOSPITALAR.

Apos concluido o processo de apuracao das divergencias entre o 

Poder Concedente e a Concessionaria acerca dos equipamento efetivamente 

recebidos para a operagao da UNIDADE FIOSPITALAR, caso se verifique que o 

fornecimento dos equipamentos descritos na subclausula 1.11 ja se encontrava 

dentre as obrigagdes originais da Concessionaria, devera ser procedido o 

ressarcimento dos valores respectivos ao Poder Concedente, sem prejuizo de 

apuragao de eventual responsabilidade, tudo nos termos do Contrato.

1.11.1.

1.12. Por meio do presente Termo Aditivo, o Poder Concedente obriga-se:

a) ao fornecimento e a respectiva manutengao de todos os equipamentos 

necessarios a alteragao da distribuigao dos leitos da UNIDADE 

FIOSPITALAR de que trata a subclausula 1.1 deste Termo Aditivo, com 

excegao dos itens descritos na subclausula 1.11 acima;

b) ao fornecimento de todos os demais materiais medicos necessarios para a 

alteragao da distribuigao dos leitos de que trata a subclausula 1.1 deste Termo 

Aditivo, nao relacionados nesta Clausula como obrigagao de fornecimento da

Concessionaria.

1.13. As alteragoes previstas nesta Clausula Primeira terao vigencia ate o mes de 

competencia de novembro do ano de 2020, podendo esse prazo. 

postergado, nos termos da subclausula seguintes.

antecipado ou
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Apos encerrado o prazo de vigencia estipulado no caput da 

subclausula 1.13, a Concessionaria devera realizar a respectiva 

desmobilizagao para que os leitos da UNIDADE HOSPITALAR retornem 

integralmente ao estado anterior a celebragao deste Termo Aditivo, cabendo ao 

Poder Concedente conferir aos respectivos equipamentos o destine que melhor 

atender ao interesse publico.

1.13.1.

O prazo estipulado no caput da subclausula 1.13 podera ser 

antecipado ou postergado, por decisao motivada do Poder Concedente, de modo 

a garantir a prestagao dos servigos de que trata este Termo Aditivo para 

atendimento a demanda de pacientes com sintomas da COVID-19.

1.13.2.

A antecipagao ou a postergagao do prazo estipulado no caput da 

subclausula 1.13 devera ser comunicada pelo Poder Concedente a 

Concessionaria com antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

1.13.3.

A postergagao prevista no caput da subclausula 1.13 nao podera 

exceder o mes de competencia de maio do ano de 2021.

1.13.4.

Caso seja identificada a necessidade de superagao do prazo 

previsto na subclausula 1.13.4 ou de alteragao da prestagao dos servigos em 

relagao ao perfil anterior da UNIDADE HOSPITALAR, devera ser formalizado 

novo termo aditivo.

1.13.5.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PAGAMENTOS POR INDENIZAQAO
Os investimentos realizados pela Concessionaria para a implantagao das 

alteragoes previstas na subclausula 1.2 serao ressarcidos pelo Poder Concedente, no 

montante de R$ 1.357.704,53 (urn milhao, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos 

e quatro reals e cinquenta e tres centavos), em data-base de fe

2.1.

de 2020.
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O pagamento de que trata a subclausula 2.1 acima sera realizado no mes 

imediatamente posterior a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS 

NOVAS INSTALAQOES de que trata a subclausula 1.2.5.

2.2.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA

3.1. Em razao das alteragoes de que trata Clausula Primeira deste Termo Aditivo, a 

Concessionaria fara jus a recomposigao do equilibrio economico-financiero do Contrato, 

mediante a revisao do valor da CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA, nos termos das 

subclausulas seguintes.

Fica alterada a subclausula 15.2 do Contrato, anteriormente alterada 

pela subclausula 3.1 do 3° Termo Aditivo, que passa a vigorar com a seguinte 

redagao:

3.1.1.

(i) A partir do mes de competencia de junho do ano de 2020 ate o mes de 

competencia de novembro do ano de 2020 indicado na subclausula 1.13:

“15.2 O calculo da CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA tern como ponto 

de partida a CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA, correspondents a R$ 

48.660.066.68 (quarenta e oito milhoes, seiscentos e sessenta mil, sessenta e 

seis reals e sessenta e oito centavos), calculados na data base de Janeiro de 

2013, o que corresponds a R$ 72.223.595.91 (setenta e dois milhoes, duzentos 

e vinte e tres mil, quinhentos e noventa e cinco reals e noventa e urn centavos), 

em valores de julho de 2019, cujo valor sera segregado. em cada ano do PRAZO 

DA CONCESSAO, em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a 

CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA, observada a subclausula 3..2 

seguinte. ”

(ii) Apos o mes de competencia de novembro do ano de 2020, indicado na 

subclausula 1.13, ate o final do prazo da Concessao, em decorrencia da

COVID19 e dodesmobilizagao dos servigos alterados para atendimen 

retorno integral dos leitos a configuragao ar\tehojy^\_^
)
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“15.2 O calculo da CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA tern como ponto 

de partida a CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA, correspondente a R$ 

37.684.582,27 (trinta e sete milhoes, seiscentos e oitenta e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), calculados na data 

base de Janeiro de 2013, o que corresponde a R$ 55.933.257,55 (cinquenta e 

cinco milhoes, novecentos e trinta e tres mil. duzentos e cinquenta e sete reais 

e cinquenta e cinco centavos), em valores de julho de 2019 (atualizagao parcial 

- vide subclausula 3.1.2), cujo valor sera segregado, em cada ano do PRAZO 

DA CONCESSAO, em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a 

CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA."

(iii) Caso a desmobilizagao prevista para o mes de competencia de novembro do 

ano de 2020 seja antecipada pelo Poder Concedente, conforme previsto na 

subclausula 1.13, devera ser considerado o seguinte valor a ser deduzido da 

Contraprestagao Anual Maxima indicada na subclausula 3.1.1.(i) acima, a partir 

do mes imediatamente posterior ao final da vigencia das obrigagbes 

estabelecidas na subclausula 1.1.1 acima: R$ 14.178.460,97 (catorze milhoes, 

cento e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete 

centavos) em valores de julho de 2019, relative aos custos operacionais 

dimensionados para as alteragoes consignadas neste aditivo, observada a 

subclausula 3.1.2 seguinte.

(iv) Caso a desmobilizagao prevista para o mes de competencia de novembro do 

ano de 2020 seja postergada pelo Poder Concedente, conforme previsto na 

subclausula 1.13, devera ser considerado o seguinte valor a ser acrescido na 

Contraprestagao Anual Maxima indicada na subclausula 3.1.1.(ii) acima R$ 

14.178.460,97 (catorze milhoes, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e 

sessenta reais e noventa e sete centavos) em valores de julho de 2019, relative 

aos custos operacionais dimensionados para as alteragoesjxDnsignadas neste 

aditivo, observada a subclausula 3.1.2 seguinte.

'0/wQ
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A vista da falta de definigao acerca do reajuste salarial da categoria 

de vigilantes, os valores indicados nesta subclausula, na data de julho de 2019, 

foram atualizados de forma parcial, utilizando-se os indices disponiveis na data 

de celebragao do presente Termo Aditivo.

3.1.2.

Uma vez definidos os indices referentes a variagao da remuneragao 

da categoria de vigilantes, a contraprestagao devida a CONCESSIONARIA, em 

valores de julho de 2019, devera ter seu reajuste complementado, inclusive para 

fins de recebimento dos valores retroativos que Ihe sao devidos.

3.1.3.

CLAUSULA QUARTA - DISPOSIQOES FINAIS

Exceto se expressamente indicado ou definido de forma diversa neste Termo 

os termos em maiusculo empregados terao os significados a eles 

respectivamente atribuidos no Contrato.

4.1.

Aditivo

4.2. As demais clausulas do Contrato permanecerao inalteradas, validas e vinculantes 

em relagao as Partes e Intervenientes Anuentes, sendo neste ato plenamente ratificadas.

4.3. As despesas para o pagamento das CONTRAPRESTAQOES MENSAIS 

EFETIVAS previstas no Contrato correrao por conta dos recursos da dotagao 

orgamentaria a seguir especificada:

Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinaries Nao Vinculados do Tesouro 

Fonte de Recurso: 130 - Recursos vinculados a saude 

Agao / Projeto: 5328 - Gerenciamento de Parceria Publico Privada em Saude 

Elemento de Despesa: 3.3.67.83 - Despesas Decorrentes de Contratos de PPP 

Elemento de Despesa: 4.5.67.83 - Despesas Decorrentes de Contratos de PPP 

Unidade Gestora: 3.19.601.0083 - Secretaria da Saude/:

Produto: 2334 - Parceria Publico-Privada Gerenciada
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4.4. Para o pagamento dos valores contratualmente devidos a Concessionaria 

resultantes das alteragoes de escopo promovidas neste Termo Aditivo, relatives as 

alteragoes decorrentes das agoes de combate a pandemia da COVID-19, sera 

considerada a seguinte agao orgamentaria:

5370 - Implementagao de Agoes para Prevengao e Tratamento do Coronavirus.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes e o Interveniente Anuente assinam o 

presente Termo Aditivo em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, considerada cada uma 

delas como documento original.

v,' de 2020.Salvador, 30 de

CONTRATANTE:

SECRE FARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

Fabio Vilas Boas /
Secretario da Saude do Estado da Bahia

CONTRATADA:

COUTO MAIA CONSTRUgOES E SERVIQOS NAO CLINICOS S.A.

IJU_OO-Os

Mariani Andrade Heron jStrimaraes Teixeira 
Diret6r

Marcelo 
Diretor Presidente

INTERVENIENTE ANUENTE:

AGENCIA DE FOJVIENTO DO ESTADO DA BAHIA SA - DESENBAHIA

Francisco/Alfredo Marcilio de Souza Miranda Paulo Oliveira Costa
Diretor de OperagoesPresident
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