
TERMO ADITIVO N° 11 AO CONTRATO DE 
CONCESSAO N° 35/2013 DE PARCERIA PUBLICO- 
PRIVADA NA MODALIDADE DE CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUQAO E 
OPERAQAO DE SERVIQOS NAO ASSISTENCIAIS 
DE UNIDADE HOSPITALAR DO ESTADO DA BAHiA 
- INSTITUTO COUTO MAIA.

As partes abaixo qualificadas: de um lado,

a) 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, 4a Avenida, 400, Lado B, neste ato representada pela Secretaria da 
Saude, Sra. Adelia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, CPF/MF n° 363.928.635- 
91, devidamente autorizada pelo Decreto de Delegagao s/n°, publicado no 
D.O.E, de 09 de fevereiro de 2022, e em conjunto com o Estado da Bahia, 
entao denominado "Poder Concedente”; e de outro,

(b) A COUTO MAIA CONSTRUQOES E SERVIQOS NAO CLINICOS S.A.,
sociedade por agoes, doravante denominada “Concessionaria”, com sede 
em Salvador, Rua Coronet Azevedo, s/n°, andar 1, Aguas Claras, CEP 44.310- 
295, inscrita no Cadastre Nacional da Pessoa Jundica, 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, n° 98, 
Edificio Lumiere Horto Florestal, apto. 302, CEP 40.295-020, Salvador, Bahia 
e Fleron Guimaraes Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF n° 
686.690.385.-87, residente e domiciliado na Av. Santa Luzia n° 610, Cond. 
Villagio Panamby, Ed. Ravello, Torre 6, ap. 2902, Horto Florestal, 
Salvador/BA, CEP 40.295-050.

e, ainda, na qualidade de interveniente-anuente:

A AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A, doravante 
denominada DESENBAHIA, pessoa jundica 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 Jundica, 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. Paulo Oliveira Costa, CPF 
069.388.413-49 e do Diretor de Operagoes, Sr. Marko Svec Silva, CPF/n° 
684.501.095-15; ^
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no ambito do Contrato de Concessao Administrativa n° 035/2013 (“Contrato”), 
cujo objeto e a construgao e a operagao de servigos nao assistenciais de 
Unidade Hospitalar denominada Instituto Couto Maia

CONSIDERANDO:

1. A situagao epidemiologica observada atualmente no Estado da Bahia, com 
o aumento progressivo e sustentado no numero de casos de COVID-19, 
com a incidencia das variantes BQ.1 da omicron e XBB.1 do SARS-CoV- 
2, alem das demais ja identificadas no Brasil;

2. O Decreto Estadual n° 21.744, de 28 de novembro de 2022, que instituiu, 
nos municipios do Estado da Bahia, novas medidas de enfrentamento ao 
coronavirus, causador da COVID-19;

3. O perfil do Instituto Couto Maia, Unidade Hospitalar especializada em 
doengas infecciosas;

4. Que os efeitos da Pandemia da COVID-19 perduraram alem do penodo 
inicialmente previsto, notadamente com novas ondas de contaminagao que 
assolam o Brasil e demais paises do mundo, caracterizadas pela 
ampliagao exponencial dos casos, com consequente aumento na taxa de 
ocupagao das Unidades Hospitalares;

5. A necessidade de prorrogagao das alteragoes promovidas pelo Termo 
Aditivo n° 9, por 06 (seis) meses ou ate a celebragao do novo Termo Aditivo 
objeto do processo administrative n° 019.8743.2022.0184038-03, o que 
ocorrer primeiro, a fim de evitar descontinuidade na prestagao de servigos 
no Instituto Couto Maia;

Resolvem as Partes e a Interveniente-Anuente, de mutuo e comum acordo, 
celebrar o presente Termo Aditivo n° 11 ao Contrato, conforme o processo 
administrative SEI n° 019.8743.2022.0190634-88, nos termos das seguintes 
clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAQAO DAS ALTERAgOES 
CONTRATUAIS ESTABELECIDAS POR MEIO DO TERMO ADITIVO N° 9

1.1 Ficam prorrogadas as alteragoes previstas na Clausula Primeira do Termo 
Aditivo n° 9 ao Contrato de Concessao n° 35/2013 ate junho de 2023 ou ate a 
data de celebragao de novo Termo Aditivo objeto do processo administrative 
n° 019.8743.2022.0184038-03, o que ocorrer primeiro.

1.2 Diante do disposto na subclasula 1.1 acima, remanescera o incremento a 
Contraprestagao Anual Maxima (CAM) conforme a subclausula 2.1.1., inciso 
(Hi), do Termo Aditivo n.° 9, em relagao a CONTRAPRESTAQAO ANUAL 
MAXIMA prevista no Termo Aditivo n.° 4, no montante de R$ 3.557.767,34 
(tres milhoes, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e sete 
reais e trinta e quatro centavos), atualizado para data-base de julho de 2022,



que resulta no incremento a CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA 
(CMM) de R$ 296.480,61 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e 
oitenta reals e sessenta e um centavos), na data-base de julho de 2022, alem 
dos efeitos do Termo Aditivo n° 10.

1.3 Findado o prazo de vigencia do presente Termo Aditivo, a CAM retornara 
ao valor de R$ 68.321.848,43 (sessenta e oito milhoes, trezentos e vinte e um 
mil, oitocentos e quarenta e oito reals e quarenta e tres centavos), na data
base julho de 2022, incluindo as alteraqoes incorridas no Termo Aditivo n° 10, 
quando a subclausula 15.2 do CONTRATO passara a viger com a seguinte 
redagao ate o final do PRAZO DA CONCESSAO ou alteragao subsequente:

“15.2 O calculo da CONTRAPRESTAQAO MENSAL 
tera como ponto de partida a

MAXIMA,
correspondente a R$ 38.598.353,16 (trinta e oito milhoes, 
quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e 
tres reals e dezesseis centavos), calculados na data base 
de Janeiro de 2013, o que corresponde a R$ 
68.321.848,43 (sessenta e oito milhoes, trezentos e vinte 
e um mil, oitocentos e quarenta e oito reals e quarenta e 
tres centavos) em valores de julho de 2022, cujo valor 
sera segregado, em cada ano do PRAZO DA 
CONCESSAO, 
equivalentes a
MAXIMA, observada a subclausula 3.1.2 seguinte.

EFETIVA 
CONTRAPRESTAQAO ANUAL

em 12 (doze) parcel as iguais, 
CONTRAPRESTAQAO MENSAL

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSigOES FINAIS

2.1 Exceto se expressamente indicado ou definido de forma diversa neste 
Termo Aditivo, os termos em maiusculo empregados terao os significados a 
eles respectivamente atribuidos no Contrato.

2.2 As demais clausulas do Contrato e dos Termos Aditivos assinados 
permanecerao inalteradas, validas e vinculantes em relagao as Partes e 
Intervenientes Anuentes, sendo neste ato plenamente ratificadas.

2.3 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 Ordinarios 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/SAIS 

Produto: 2334 - Parceria Publico-Privada Gerenciada

2.4. Para o pagamento dos valores contratualmente devidos a Concessionaria 
resultantes das alteragoes de escopo promovidas neste Termo Aditivo, 
relatives as alteragoes decorrentes das agdes 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.

Salvador, 30 de dezembro de 2022.

CONTRATANTE:

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

Adetia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretaria da Saude do Estado da Bahia
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CONTRATADA:
COUTO MAIA CONSTRUgOES E SERVIQOS NAO CLINICOS S.A.

(K.0I Qe
Marcelo Mariani^Anct'rade
Presidente

/

Heron ^uirnaraes Teixeira 

Direfor

INTERVENIENTE ANUENTE:
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. - DESENBAHIA

Paulo Oliveira Costa 

Presidente

Ivlarko SvetySilv; 
Diretor de Qperagao

J

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:


