
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB 

Gabinete do Secretario Estadual da Saude - GASEC

TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO DE 

CONCESSAO N° 030/2010 DE PARCERIA 

PUBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE DE 

CONCESSAO ADMINISTRATIVA GESTAO E 

OPERAQAO DO HOSPITAL DO SUBURBIO

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 direla. 

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 PRODAL SAUDE S/A, sociedade por agoes, com sede em Salvador, Estado 

da Bahia, na Avenida Anita Garibaldi n° 2.135, Sala 02 - CEP n° 40.170-130, inscrita no 

Cadastre Nacional da Pessoa Juridica, do Ministerio da Fazenda, sob o n'. 

11.943.553/0001-02, Inscrigao Municipal n° 339.919/001-02, neste ato devidamente 

representada por seu Diretor-Presidente Sr. JORGE ANTONIO DUARTE OLIVEIRA 

brasileiro, divorciado, contador, CPF n° 188.655.505-20, doravante denominada 

Concessionaria”;

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

1966, inscrita no Cadastre 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° 030/2010 (“Contrato”), cujo 

objeto e a gestao e operagao do Flospital do Suburbio;

CONSIDERANDO QUE:

1. 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 Decreto estadual n° 19.529, de 16 de margo de 2020, encarregou o Comite 

Estadual de Emergencia em Saude Publica (COE-Saude) da avaliagao 

permanente das medidas adotadas, atribuindo-lhe competencia para adotar 

providencias adicionais necessarias ao enfrentamento do coronavirus;

3. por meio da NOTA TECNICA COE-SAUDE n° 23, de 25 de margo de 2020, o 

COE-Saude, considerando a necessidade de adogao de medidas sanitarias 

voltadas a reorganizagao da rede hospitalar do Estado da Bahia e, 

consequentemente, a ampliagao do numero de leitos voltados ao atendimento 

da COVID-19, orientou que o Hospital do Suburbio, enquanto perdurasse o 

cenario epidemiologica pandemico, procedesse ao atendimento, 

exclusivamente, a situagoes de emergencia pordemanda referenciada;
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4. e necessaria a adequagao do Hospital do Suburbio para o atendimento de casos 

do COVID-19;

5. se faz necessaria a revisao dos indicadores de desempenho e da 

Contraprestagao Anual Maxima tendo em vista as alteragoes contratuais a 

serem efetivadas por meio do presente Termo Aditivo;

6. e necessaria a prorrogagao, em regime emergencial, por urn periodo de 12 

(doze) meses, do Contrato, tendo em vista os riscos decorrentes de eventual 

descontinuidade ou transigao na prestagao de servigos assistenciais no Hospital 

do Suburbio, com impactos na capacidade de atendimento hospitalar da rede 

publica de saude estadual, enquanto perdurarem os efeitos decorrentes da 

pandemia da COVID-19;

7. por meio da NOTA TECNICA SESAB, de 18 de fevereiro de 2019, considerando 

que a Unidade esta localizada em urn territorio sanitario que dispoe de uma rede 

de urgencia e emergencia organizada, com cobertura satisfatoria de Atengao 

Primaria a Saude, alem de duas UPA 24 boras, a SESAB orientou que o acesso 

ao Hospital do Suburbio pela porta de entrada seja por processo referenciado.

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

presente Termo Aditivo n° 06 ao Contrato, conforme o processo administrative SEI n° 

019.0838.2020.0034965-14, nos termos das seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA DAS ALTERAgOES NOS INDICADORES
QUANTITATIVOS E DE DESEMPENHO

Ficam alterados os Indicadores Quantitativos e os Indicadores de Desempenho 

constantes no Anexo 4 do Contrato, alterado pelo Termo Aditivo n° 3,

1.1
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prazos consignados no Anexo 1, Apendice 4 - Calculo da Contraprestagao Mensal 

Efetiva Revisado e Modelo de Apuragao das Remuneragdes Excedentes, deste Termo 

Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REVISAO DO ESCOPO DE PRESTAQAO DOS 

SERVIQOS

Ficam excluidos do escopo do Contrato os servigos de atendimento amplo as 

urgencias e emergencias, passando o Hospital do Suburbio a atender apenas as 

demandas oriundas de processo regulatorio, por meio de Central de Urgencias 

Medicas do SAMU Metropolitano de Salvador e Central de Regulagao Estadual.

2.1

2.2 O Hospital do Suburbio, que possui atualmente 373 (trezentos e setenta e tres) 

leitos, sendo 313 (trezentos e treze) leitos hospitalares e 60 (sessenta) leitos de 

internagao domiciliar, em razao das adequagoes da Unidade Hospitalar decorrente das 

medidas necessarias ao enfrentamento do COVID-19, tera os seus leitos ampliados 

para 446 (quatrocentos e quarenta e seis), assim distribuidos:

a) 86 (oitenta e seis) leitos de Clinica Medica, dos quais 61 (sessenta e um) 

dedicados a pacientes acometidos da COVID-19;

b) 58 (cinquenta e oito) leitos de Clinica Cirurgica;

c) 64 (sessenta e quatro) leitos de Pediatria Clinica e Cirurgica;

d) 108 (cento e oito) leitos de UTI Adulto;

e) 10 (dez) leitos de UTI Pediatrica;

f) 60 (sessenta) leitos de Campanha de UTI Adulto;
g) 60 (sessenta) leitos de Internagao Domiciliar.

V
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2.2.1 As obras de engenharia necessarias a adequagao da estrutura fisica dos 

leitos de Clinica Medica/Cirurgica e observagao da emergencia em 58 (cinquenta 

e oito) leitos de UTI Adulto foram realizadas pelo Poder Concedente.

2.2.2 O Apendice 4 do Anexo 2 deste Termo Aditivo estabelece os 

investimentos e as responsabilidades pelo fornecimento dos equipamentos 

medicos e mobiliario complementares, necessaries a conversao dos leitos de 

Clinica Medica/Cirurgica e observagao da emergencia em 58 (cinquenta e oito) 

leitos de UTI Adulto a cargo da Concessionaria e do Poder Concedente.

2.2.3 E de responsabilidade da Concessionaria providenciar as instalagoes e 

prover as estruturas necessarias ao funcionamento dos 60 (sessenta) leitos de 

Campanha de UTI Adulto, incluindo a disponibilizagao de toda estrutura fisica. 

sistema de gases medicinais e vacuo, infraestrutura eletrica, hidraulica e de 

esgoto, sistema de climatizagao e ventilagao, bem como quaisquer outras 

instalagoes necessarias ao funcionamento dos leitos.

2.2.4 A Concessionaria e responsavel pelos investimentos e pelo fornecimento 

dos equipamentos medicos e mobiliario necessaries a operagao dos 60 

(sessenta) leitos de Campanha de UTI Adulto previstos no Apendice 4 do Anexo 2 

deste Aditivo.

2.2.5 O Poder Concedente e responsavel pelo fornecimento dos equipamentos 

e mobiliario necessaries a operagao dos 60 (sessenta) leitos de Campanha de 

UTI Adulto e a conversao dos leitos de Clinica Medica/Cirurgica e observagao da 

emergencia em 58 (cinquenta e oito) leitos de UTI Adulto previstos no Apendice 5 

do Anexo 2 deste Termo Aditivo.
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A Concessionaria no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

assinatura deste Termo Aditivo, devera concluir as intervengoes de que trata a 

subclausula 2.2.3.

2.3

2.4 A SESAB, com o apoio do Verificador Independente, constatando, por meio de 

vistorias, que estao adequadas as instalagoes promovidas pela Concessionaria, 

previstas nas subclausulas 2.2.3, expedira o correspondente Termo de Recebimento.

2.4.1 A emissao do Termo de Recebimento, referido na subclausula 2.4, 

credenciara a Concessionaria ao recebimento de Contraprestagao Mensal 

Efetiva reequilibrada, conforme estabelecido na subclausula 5.1.1 deste Termo 

Aditivo.

2.4.1.1 Para o fim previsto na subclausula 2.4.1, a data de inicio de 

recebimento da Contraprestagao Mensal Efetiva reequilibrada, pertinente 

aos servigos de que trata a Clausula Segunda deste Aditivo, 

correspondera sempre ao dia da celebragao e emissao do 

correspondente Termo de Recebimento pela SESAB.

2.4.1.2 A Concessionaria sera responsavel pela elaboragao da 

minuta do Termo de Recebimento, relacionando todos os bens e 

instalagoes implantados, encaminhando-a a SESAB juntamente com a 

minuta de Termo de Recebimento a serfirmado entre as partes.

2.4.1.3 A SESAB, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data da 

comunicagao citada na subclausula 2.4.1.2, devera apresentar a 

Concessionaria sua manifestagao sobre as minutas referidas na 

subclausula 2.2.1.2 e emitira o Termo de Recebimento definitive da 

instalagao ou solicitara a Concessionaria a realizagao de ajustes ou 

corregoes.

V 6



»•

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB 
Gabinete do Secretario Estadual da Saude - GASEC

2.4.1.4 Decorrido o prazo definido na subclausula 2.4.1.3, o silencio 

da SESAB implicara no aceite tacito da implantagao dos servigos de que 

trata a Clausula Segunda deste Aditivo, com a consequente alteragao da 

Contraprestagao Mensal Efetiva nos termos da subclausula 2.4.1.

O atraso injustificado no cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos 

nas subclausulas acima acarretara a aplicagao de multa a Concessionaria, observando 

o inc. IV do art. 3° da Portaria SESAB n° 211, de 6 de fevereiro de 2012, que Integra o 

Anexo 4 do Termo Aditivo n° 03 ao Contrato.

2.5

2.6 O funcionamento dos 60 (sessenta) leitos de campanha de DTI Adulto vigorara 

ate o mes de competencia de novembro do ano de 2020.

2.6.1 A medida que a demanda pela utilizagao dos 60 (sessenta) leitos de 

campanha de UTI Adulto for reduzida, a SESAB podera solicitar a 

Concessionaria a desmobilizagao parcial ou total dos leitos antes do termo final 

previsto na subclausula 2.6.

A desmobilizagao parcial referida na clausula 2.6 devera considerar o 

quantitative de 20 (vinte) leitos por etapa.

2.6.2

O funcionamento dos 61 (sessenta e urn) leitos de Clinica Medica dedicados a 

pacientes de Covid-19 vigorara ate o mes de competencia de novembro do ano de 

2020.

2.7

2.8 Na hipotese de antecipagao ou postergagao do prazo estipulado nas subclausulas 

2.6 e 2.7, o Poder Concedente devera comunicar a Concessionaria esta decisao com 

antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

4
7



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB 
Gabinete do Secretario Estadual da Saude - GASEC

2.9 Apos a desmobilizagao dos 60 (sessenta) leitos de campanha de UTI Adulto e da 

reversao dos 61 (sessenta e um) leitos dedicados a pacientes de Covid-19 para a 

Clinica Medica, o Hospital do Suburbio funcionara com 386 (trezentos e oitenta e seis) 

leitos, assim distribuidos:

a) 86 (oitenta e seis) leitos de Clinica Medica;

b) 58 (cinquenta e oito) leitos de Clinica Cirurgica;

c) 64 (sessenta e quatro) leitos de Pediatria Clinica e Cirurgica;

d) 108 (cento e oito) leitos de UTI Adulto;

e) 10 (dez) leitos de UTI Pediatrica;

f) 60 (sessenta) leitos de Internagao Domiciliar.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAQAO EMERGENCIAL DA CONCESSAO

3.1 Pica prorrogada a vigencia do Contrato por um periodo emergencial de 12 

(doze) meses, postergando-se o seu termo final para o dia 20/07/2021.

3.1.1 Durante o periodo de prorrogagao previsto na subclausula 3.1, 

permanece a Concessionaria obrigada a prestar todos os servigos previstos no 

Contrato, seus Anexos e Termos Aditivos, considerando, inclusive, as alteragbes 

previstas na CLAUSULA SEGUNDA deste Termo Aditivo.

3.1.2 A Concessionaria permanece obrigada durante o periodo de 

prorrogagao previsto na subclausula 3.1 a manter todos os seguros e garantias 

previstos no Contrato, inclusive aqueles previstos nas clausulas 18 e 19 do 

Contrato.

3.1.3 Excepcionalmente e enquanto perdurar o periodo de prorrogagao 

previsto na subclausula 3.1, a Concessionaria devera promover a prorrogagao 

do contrato vigente do Verificador Independente, a fim de que o 96u\termo finalX
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coincida com o termo final da prorrogagao do Contrato, nos termos da 

subclausula 3.1 deste Termo Aditivo.

Durante o prazo de prorrogagao previsto na subclausula 3.1, fica a 

Concessionaria dispensada de cumprir as obrigagoes relacionadas ao periodo 

de inicio da operagao da Unidade Hospitalar e comissionamento estipuladas na 

subclausula 7.1 do Contrato e no Apendice 1 do seu Anexo 3.

3.1.4

Ficam mantidas as obrigagoes relacionadas ao termino da Concessao 

dispostas nas subclausulas 3.3, 14.3.3, 25 e 26, considerando-se para estes 

como termino do prazo da Concessao, o termo final do prazo de 

prorrogagao da Contrato estabelecido na subclausula 3.1 deste Termo Aditivo.

3.1.5

casos

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS FOR INDENIZAQAO

4.1 Os investimentos realizados pela Concessionaria para instalagao e locagao das 

estruturas citadas na subclausula 2.2.3, bem como para aquisigao dos equipamentos 

previstos no Apendice 4 do Anexo 2 deste Termo Aditivo, serao ressarcidos pelo Poder 

Concedente, no montante de R$ 2.245.608,35 (dois milhoes, duzentos e quarenta e 

cinco mil, seiscentos e oito reals e trinta e cinco centavos), valor em data-base de 

fevereiro de 2020.

4.2 O pagamento de que trata a subclausula 4.1 acima sera realizado no mes 

imediatamente posterior a emissao do Termo de Recebimento de que trata a 

subclausula 2.4.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DA CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA DO 

CONTRATO

Em razao das alteragoes de que tratam as CLAUSULAS SEGUNDA e
iosigao do

5.1

TERCEIRA deste Termo Aditivo, a Concessionaria fara jus a re'
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equilibrio economico-financeiro nos termos das subclausulas 7.1.12.1 e 16.2.6 e da 

clausula 17 do Contrato.

5.1.1 A recomposigao do equilibrio economico-financeiro do contrato mencionada 

na subclausula 5.1 implica na alteragao da subclausula 14.2 do Contrato, que passa 

a vigorar com a seguinte redagao:

(i) Apos a implementagao dos servigos de que trata a Clausula Segunda deste 

Aditivo, ate a conclusao do prazo original da Concessao, a saber, mes de 

competencia de julho do ano de 2020:

“14.2 O calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 146.380.716,94 (cento e 

quarenta e seis milhoes, trezentos e oitenta mil, setecentos e dezesseis reais e 

noventa e quatro centavos), cujo valor sera segregado, em cada ano do prazo da 

concessao em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a Contraprestagao Mensal 

Maxima. ”

(ii) Apos a conclusao do prazo original do Contrato, ate o mes de competencia de 

novembro do ano de 2020:

“14.2 O calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 129.571.814,59 (cento e vinte 

e nove milhoes, quinhentos e setenta e urn mil, oitocentos e catorze reais e 

cinquenta e nove centavos), cujo valor sera segregado, em cada ano do prazo da 

concessao em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a Contraprestagao Mensal 

Maxima."

(iii) Apos o mes de competencia de novembro do ano de 2020, ate o mes de 

competencia de julho do ano de 2021, em decorrencia da desmobiljzagao dos 60

V 10
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(sessenta) leitos de campanha e da reversao dos 61 (sessenta e um) leitos de 

clinica medica adaptados para atendimento da COVID-19:

“14.2 O calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 106.113.055,69 (cento e seis 

milhoes, cento e treze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), cujo 

valor sera segregado, em cada ano do prazo da concessao em 12 (doze) parcelas 

iguais, equivalentes a Contraprestagao Mensal Maxima.”

(iv) Caso seja observada variagao da demanda de pacientes com sintomas da 

COVID-19, o Poder Concedente podera solicitar a antecipagao da desmobilizagao 

dos leitos prevista para o mes de competencia de novembro do ano de 2020, 

conforme subclausula 2.8 do presente Termo Aditivo, considerando-se, neste caso, 

os seguintes valores a serem deduzidos da Contraprestagao Mensal Maxima 

indicada na subclausula 5.1.1.(ii) acima:

a) A desmobilizagao dos leitos de campanha podera ser realizada de forma 

parcial, conforme previsto na subclausula 2.6.1 deste Termo Aditivo, e 

resultara em redugao na Contraprestagao Mensal Maxima no montante de 

R$ 534.168,82 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais 

e oitenta e dois centavos), relative aos custos operacionais variaveis 

dimensionados para a operagao de 20 (vinte) leitos de campanha de DTI 

Adulto, aplicavel na primeira e segunda desmobilizagoes. A desmobilizagao 

dos ultimos 20 (vinte) leitos resultara em redugao na Contraprestagao Mensal 

Maxima no montante de R$ 638.302,98 (seiscentos e trinta e oito mil, 

trezentos e dois reais e noventa e oito centavos), relative aos custos 

operacionais fixos dos leitos de campanha da UTI Adulto e custos 

operacionais variaveis dimensionados para a operagao de 20 (vinte) leitos de 

campanha de UTI Adulto, aplicavel na terceira (ultima) desmobilizagao.
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b) A reversao da conversao de 61 (sessenta e um) leitos de Clinica Medica 

para atendimento a pacientes de COVID-19 resultara em redugao na 

Contraprestagao Mensal Maxima no montante de R$ 87.705,25 (oitenta e 

sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), relative aos 

custos operacionais dimensionados para a conversao destes leitos.

(v) Caso seja observada variagao da demanda de pacientes com sintomas da 

COVID-19, o Poder Concedente podera solicitar a postergagao da desmobilizagao 

dos leitos previstos para o mes de competencia de novembro do ano de 2020. 

conforme subclausula 2.8 do presente Termo Aditivo.

(vi) Na hipotese de que cuida o inciso v acima, os valores a serem acrescidos a 

Contraprestagao Mensal Maxima indicada na subclausula 5.1.1.(iii) acima serao os 

descritos a seguir, competindo ao Poder Concedente a adogao das providencias 

para a expedigao previa das necessarias declaragoes de ordem orgamentaria:

a) R$ 638.302,98 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e dois reais e noventa 

e oito centavos), relative aos custos operacionais fixos dos leitos de 

campanha da UTI Adulto e custos operacionais variaveis dimensionados 

para 20 (vinte) leitos. A cada 20 (vinte) leitos adicionais, sera acrescido o 

montante de R$ 534.168,82 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e 

sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), relative aos custos 

operacionais variaveis dimensionados para a operagao de 20 (vinte) leitos de 

campanha de UTI Adulto.

b) R$ 87.705,25 (oitenta e sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), relative aos custos operacionais dimensionados para a operagao 

dos 61 (sessenta e um) leitos de Clinica Medica destinados para atendimento 

a pacientes de COVID-19.
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'4

Os novos valores de Contraprestagao Anual Maxima e Contraprestagao Mensal 

Maxima estabelecidos na subclausula 5.1.1 correspondem a data-base de fevereiro de 

2010, devendo ser atualizados pelo IRCP, conforme estabelece a subclausula 14.8 do 

Contrato, para fins de calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva.

5.2

Os valores de Contraprestagao Anual Maxima e Contraprestagao Mensal 

Maxima estabelecidos na subclausula 5.1.1, atualizados pelo IRCP a data-base de 

fevereiro de 2019 conforme estabelece a subclausula 14.8 do Contrato equivalem a:

5.3

Valor na data-base 

fevereiro/2010
Valor na data-base 

fevereiro/2019
Clausula

R$ 146.380.716,94 R$ 250.185.296,795.1.1.i
R$ 129.571.814,59 R$ 221.456.511,275.1.1 .ii

R$ 181.362.182,71R$ 106.113.055,695.1.1.iii
R$ 912.969,87R$ 534.168,825.1.1.iv a

R$ 638.302,98 R$ 1.090.949,845.1.1.iv a

R$ 149.900,64R$ 87.705,255.1.1.iv b ' n

R$ 1.090.949,84R$ 638.302,985.1.1.V a

R$ 912.969,87R$ 534.168,825.1.1.V a

R$ 149.900,64R$ 87.705,255.1.1 .v b

A Contraprestagao Anual Maxima reequilibrada e suficiente para remunerar 

todas as despesas e custos operacionais decorrentes das alteragoes contratuais 

promovidas no presente Termo Aditivo.

5.4

5.5 As Partes concordam que, para os leitos inseridos por este Termo Aditivo, nao 

cabera a formulagao de pleito de recomposigao de equilibrio economico-financeiro para 

trimestres em que seja constatada Taxa de Ocupagao Hospitalar de ate 100% de 

ocupagao hospitalar.

&V
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O saldo entre o valor devido pelo Concessionario ao Poder Concedente relative 

aos valores correspondentes a apuragao de indicadores de desempenho sem que 

tenha havido o correspondente desconto nas contraprestagoes referentes ao meses de 

competencia de margo, abril e maio do ano de 2020 e o valor devido a Concessionaria 

relative a diferenga em decorrencia da alteragao do IRCP de fevereiro de 2017, 

conforme decisao final da Comissao Tecnica apresentado no item n° 2 da ata da 7a 

reuniao da Comissao Tecnica para Resolugao de Divergencias do Contrato, sera 

compensado em ate 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura deste Termo 

Aditivo.

5.6

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

Pica alterada a Clausula 34 do Contrato, inserida por meio da subclausula 1.1 ao6.1

Termo Aditivo n° 01, que passara a vigorar com a seguinte redagao:

Clausula 34. Dotagao Orgamentaria

34.1 As despesas para o pagamento deste Contrato, exceto para o caso das alteragdes 

de escopo definidas nas subclausulas 2.2 e 5.1.1(1) do Termo Aditivo n° 06, a saber, 

alteragdes decorrentes das agdes de combate a pandemia do Covid-19, 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
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34.2 Para o pagamento dos valores deste Contrato resultantes das alteragoes de 

escopo definidas nas subclausulas 2.2 e 5.1.1(i) do Termo Aditivo n° 06, a saber, 

alteragoes decorrentes das agoes de combate a pandemia do Covid-19, sera 

considerada a seguinte agao orgamentaria:

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

CLAUSULA SETIMA - DOS ANEXOS

Em razao das alteragoes consubstanciadas neste Termo Aditivo, alguns Anexos 

do Contrato tiveram sua redagao alterada, comportando inclusoes ou passando a 

vigorar em versao atualizada.

7.1

As versoes atualizadas encontram-se apensas a este Termo Aditivo na seguinte7.2

ordem:

ANEXO 1 - Calculo da Contraprestagao Revisada.

ANEXO 2 - Especificagbes e Quantitativos Minimos de Equipamentos a serem 

Incorporados pela Concessionaria.

CLAUSULA OITAVA - DISPOSIQOES FINAIS

8.1 Exceto se expressamente indicado ou definido de forma diversa neste Termo 

Aditivo, os termos em maiusculo aqui empregados terao os significados a eles 

respectivamente atribuidos no Contrato.
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As demais clausulas do Contrato permanecerao inalteradas, validas e 

vinculantes em relagao as Partes e a Intervenientes-Anuentes, sendo neste ato 

plenamente ratificadas.

8.2

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

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

delas como documento original.

Salvador, 23 de 5 o n-io de 2020

Pela SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

FABIO vlp\S BO, 
Cargo: Secretario

Pela PRODAL SAUDS^A.

'iUU

JORGEA 
CargdrDlf^tor Presidente

ARTE OLIVEIRA

Pela Agenda De Fomento do Estado da Bahia S.A. - Desenbahia (na qualidade de 
Interveniente Anuente)

FRANCISCO ALFREDO MARCILIO DE SOUZA MIRANDA 
Cargo: Presidente

PAULO OLIVEIRA COSTA 
Cargo: Diretor de Operagoes
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ANEXO 1
AO TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA

N° 030/2010

Apendice 4 - Calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva 

- Hospital do Suburbio -
"n

r
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Disposigdes inicias:

O presente Anexo Integra o Apendice 4 do Anexo 4 do Contrato - Calculo da 

Contraprestagao Mensal Efetiva, modificado na forma consignada no 3° Termo Aditivo 

ao Contrato, revogando as disposigoes em contrario contidas no referido Anexo e em 

seus Apendices.

"i

Modificagoes de clausulas introdutorias:

a) Fica alterada a subclausula 1.1 do Anexo 04 ao Contrato, tendo em vista a 

implantagao dos servigos de que trata a Clausula Segunda deste Aditivo. Tal 

subclausula passa a vigorar com a seguinte redagao:

1.1 O calculo do valor mensal a ser efetivamente percebido pela Concessionaria, 

denominado Contraprestagao Mensal Efetiva, tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, que correspondera a:

(i) Apos a implementagao dos servigos de que trata a Clausula Segunda deste 

Aditivo, ate a conclusao do prazo original da Concessao, a saber, mes de 

competencia de julho do ano de 2020:

“1.1 O calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 146.380.716,94 (cento e 

quarenta e seis milhoes, trezentos e oitenta mil, setecentos e dezesseis reals e 

noventa e quatro centavos), cujo valor sera segregado, em cada ano do prazo 

da concessao em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a Contraprestagao 

Mensal Maxima. ’’

(ii) Apos a conclusao do prazo original da Concessao, ate o mes de 

competencia de novembro do ano de 2020:

$X 18
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“1.1 O calculo da Contraprestagao Men sal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 129.571.814,59 (cento e 

vinte e nove milhoes, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e catorze reais e 

cinquenta e nove centavos), cujo valor sera segregado, em cada ano do prazo 

da concessao em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a Contraprestagao 

Mensal Maxima

'"i

(iii) Apos o mes de competencia de novembro do ano de 2020, ate o mes de 

competencia de julho do ano de 2021, em decorrencia da desmobilizagao dos 60 

leitos de campanha e da reversao dos 61 (sessenta e um) leitos de clinica 

medica adaptados para atendimento da COVID-19:

“1.1 O calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva tera como ponto de partida a 

Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 106.113.055,69 (cento e 

seis milhoes, cento e treze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), cujo valor sera segregado, em cada ano do prazo da concessao em 

12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a Contraprestagao Mensal Maxima.”

(iv) Caso seja observada variagao da demanda de pacientes com sintomas da 

COVID-19, o Poder Concedente podera solicitar a antecipagao da 

desmobilizagao dos leitos previstos para o mes de competencia de novembro do 

ano de 2020, considerando-se, neste caso, os seguintes valores a serem 

deduzidos da Contraprestagao Mensal Maxima indicada na subclausula 5.1.1.(ii) 

do Termo Aditivo n° 06:

a) A desmobilizagao dos leitos de campanha podera ser realizada de forma 

parcial conforme previsto na subclausula 2.6.1 deste Termo Aditivo e 

resultara em redugao na Contraprestagao Mensal Maxima no montante de 

R$ 534.168,82 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais 

e oitenta e dois centavos), relative aos custos operacionais variaveis 

dimensionados para a operagao de 20 (vinte) leitos de o panha de DTI

19
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Adulto, aplicavel na primeira e segunda desmobilizagoes. A desmobilizagao 

dos ultimos 20 (vinte) leitos resultara em redugao na Contraprestagao Mensal 

Maxima no montante de R$ 638.302,98 (seiscentos e trinta e oito mil, 

trezentos e dois reais e noventa e oito centavos), relative aos custos 

operacionais fixes dos leitos de campanha da UTI Adulto e custos 

operacionais variaveis dimensionados para a operagao de 20 (vinte) leitos de 

campanha de UTI Adulto, aplicavel na terceira (ultima) desmobilizagao.

b) A reversao da conversao de 61 (sessenta e urn) leitos de Clinica Medica 

para atendimento a pacientes de COVID-19 resultara em redugao na 

Contraprestagao Mensal Maxima no montante de R$ 87.705,25 (oitenta e 

sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), relative aos 

custos operacionais dimensionados para a conversao destes leitos.

tit"

(v) Caso seja observada variagao da demanda de pacientes com sintomas da 

COVID-19, o Poder Concedente podera solicitar a postergagao da 

desmobilizagao dos leitos previstos para o mes de competencia de 

novembro do ano de 2020, considerando-se, neste caso, os seguintes 

valores a serem acrescidos da Contraprestagao Mensal Maxima indicada na 

subclausula 5.1.1 .(iii) do Termo Aditivo n° 06:

a) R$ 638.302,98 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e dois reais e noventa 

e oito centavos), relative aos custos operacionais fixos dos leitos de 

campanha da UTI Adulto e custos operacionais variaveis dimensionados 

para 20 (vinte) leitos, e a cada 20 (vinte) leitos adicionais, R$ 534.168,82 

(quinhentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos), relative aos custos operacionais variaveis dimensionados para a 

operagao de 20 (vinte) leitos de campanha de UTI Adulto.

b) R$ 87.705,25 (oitenta e sete mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), relative aos custos operacionais dimensionados,para ^>pi§g^ao
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dos 61 (sessenta e um) leitos de Clinica Medica destinados para atendimento 

a pacientes de COVID-19.

>*■

!V„

b) Fica incluida a subclausula 1.1.1 ao Anexo 04 ao Contrato, ratificando a data base 

dos valores referidos na subclausula 1.1 do Anexo 04 ao Contrato, que vigorara 

com a seguinte redagao:

1.1.1 O novo valor de Contraprestagao Anual Maxima estabelecido na 

subclausula 1.1 anterior possui como data-base de fevereiro de 2010, devendo 

ser atualizado pelo IRCP, conforme estabelecido na subclausula 14.8 do 

Contrato, para fins de calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva.

-i

Modificagoes introduzidas no Apendice 3, parte integrante do Anexo 4 do 

Contrato, “Calculo da Contraprestagao Mensal Efetiva Revisado”:

Fica alterado o Apendice 1 do Anexo 4 - “Indicadores Quantitativos”, inclusive no que 

tange as modificagoes introduzidas pelo Apendice 3 consignadas no 3° Termo Aditivo 

ao Contrato N° 030/2010.

O calculo da Contraprestagao devida e os pesos de cada indicador deverao ser 

considerados conforme tabela a seguir.

Tabela 1; Peso dos indicadores quantitativos para calculo da CMM
Peso
categoria

Peso do indicadorIndicador especificoCategoria

TO
55%Saidas Hospitalares de Internagao

&oIndicadores
Quantitativos

x70% o

30%Diarias de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)ro _

I ic ra
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2

Consultas Medicas em Atengao Especializada 7%2
E £E ° < c.

< ° CO C-
Servigos de Apoio Diagnostico e Terapeutico 8%

Indicadores Quantitativos

Os indicadores quantitativos estao divididos em tres grandes grupos: (1) Internagoes 

Hospitalares; (2) Numero de Consultas Medicas em Atengao Especializada; e (3) 

Servigos de Apoio Diagnostico e Terapeutico.

Fica estabelecida a tabela de faixas de atingimento para apuragao dos valores, dos 

Indicadores Quantitativos, conforme tabela a seguir.

Em razao da supressao dos servigos de atendimento ample as urgencias e 

emergencias realizada em 25/03/2020 e as demais alteragoes consignadas por meio 

do Termo Aditivo n° 06, os indicadores quantitativos deverao seguir a 

proporcionalidade dos quantitativos de leitos correspondentes aos periodos avaliados. 

Para ocasioes em que as alteragoes dos quantitativos de leitos ocorrerem antes dc 

fechamento do trimestre, sera aplicada a proporcionalidade pro rata die.

Tabela 2; Faixa de atingimento para apuragao dos valores do Indicadores Quantitativos

de Valor a pagar
(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CWIM1)

%Resultado
Indicador

do Atingimento do 
Indicador

Indicador

100% X 55% X 70% X CMM100%>= 3.244

99% X 55% X 70% X CMM99%3.082 a 3.243
(1.1)

97% X 55% X 70% X CMM2.920 a 3.081 97%
Saidas

internagoes
Hospitalares

de
95% X 55% X 70% X CMM2.757 a 2.919 95%
93% X 55% X 70% X CMM2.595 a 2.756 93%
88% X 55% X 70% X CMM2.433 a 2.594 88%
83% X 55% X 70% X CMM>= 2.432 83%

100% X 30% X 70% X CMM(1.2) 100%>= 14.617

CMM: Contraprestagao Mensal Maxima
$
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.
% de Valor a pagar

(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM1)

Resultado
Indicador

do Atingimento do 
Indicador

Indicador

99% X 30% X 70% X CMMDiarias 
Unidades de 
Terapia Intensiva 
(UTIs)*

99%de 13.886 a 14.616

97% X 30% X 70% X CMM13.155 a 13.885 97%

95% X 30% X 70% X CMM -l12.424 a 13.154 95%

93% X 30% X 70% X CMM11.693 a 12.423 93%

88% X 30% X 70% X CMM10.963 a 11.692 88%

83% X 30% X 70% X CMM>= 10.962 83%
100% X 7% X 70% X CMM>=2.717 100%
99% X 7% X 70% X CMM2.581 -2.716 99%

(2.1) Consultas 
Medicas 
Atengao 
Especializada

rty

97% X 7% X 70% X CMM2.452-2.580 97%
em

95% X 7% X 70% X CMM2.329-2.451 95%

93% X 7% X 70% X CMM2.213-2.328 93%

88% X 7% X 70% X CMM2.102-2.212 88%

83% X 7% X 70% X CMM<=2.101 83%

100% X 8% X 70% X CMM>= 60.670 100%
99% X 8% X 70% X CMM57.637 - 60.669 99%

(3.1) Servigo de 
Apoio

Diagnostico e 
Terapeutico

97% X 8% X 70% X CMM54.755 - 57.636 97%

95% X 8% X 70% X CMM52.017-54.754 95%
93% X 8% X 70% X CMM93%49.416-52.016

88% X 8% X 70% X CMM46.945-49.415 88%
83% X 8% X 70% X CMM83%<= 46.944

*Considerandose a desmobilizagao parcial de que trata subclausula 2.6.1 do Termo 

Aditivo n° 06, apos a desmobilizagao dos primeiros 20 (vinte) leitos de campanha, fica 

estabelecida a seguinte Faixa de atingimento para o indicador 1.2 Diarias de Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs):

% de Valor a pagar
(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM2)

Resultado
Indicador

doIndicador Atingimento do 
Indicador

100% X 30% X 70% X CMM100%>= 12.975(1.2)
99% X 30% X 70% X CMM99%12.326 a 12.974Diarias 

Unidades de 
Terapia Intensiva

de
97% X 30% X 70% X CMM11.678 a 12.325 97%
95% X 30% X 70% X CMM11.029 a 11.677 95%

2 CMM: Contraprestagao Mensal Maxima

23
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de Valor a pagar
(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM2)

%Resultado
Indicador

do Atingimento do 
Indicador

Indicador

93% X 30% X 70% X CMM10.380 a 11.028 93%(UTIs)*
88% X 30% X 70% X CMM88%9.731 a 10.379
83% X 30% X 70% X CMM83%>= 9.730

*Considerando-se a desmobilizagao parcial de que trata subclausula 2.6.1 do Termo 

Aditivo n° 06, apos a segunda desmobilizagao de 20 (vinte) leitos de campanha, fica 

estabelecida a seguinte Faixa de atingimento para o indicador 1.2 Diarias de Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs):

i
"i

% de Valor a pagar
(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM3)

Resultado
Indicador

do Atingimento do 
Indicador

Indicador

100% X 30% X 70% X CMM100%>= 11.332
99% X 30% X 70% X CMM99%10.765 a 11.331(1.2)
97% X 30% X 70% X CMM97%10.199 a 10.764Diarias 

Unidades de 
Terapia Intensiva 
(UTIs)*

de
95% X 30% X 70% X CMM9.632 a 10.198 95%
93% X 30% X 70% X CMM9.066 a 9.631 93%
88% X 30% X 70% X CMM88%8.499 a 9.065
83% X 30% X 70% X CMM83%>= 8.498

*Considerando-se a desmobilizagao de que trata subclausula 2.6 do Termo Aditivo n° 

06, apos a terceira e ultima desmobilizagao de 20 (vinte) leitos de campanha, ou ainda, 

na hipotese de desmobilizagao total dos 60 (sessenta) leitos de campanha, fica 

estabelecida a seguinte Faixa de atingimento para o indicador 1.2 Diarias de Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs):

IH

de Valor a pagar
(% de Atingimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM4)

%Resultado
Indicador

do Atingimento do 
Indicador

Indicador

100% X 30% X 70% X CMM>= 9.690 100%(1.2)
99% X 30% X 70% X CMM99%Diarias de 9.206 a 9.689

3 CMM: Contraprestapao Mensal Maxima 

CMM: Contraprestapao Mensal Maxima4
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% de Valor a pagar
(% de Atlngimento do Indicador * Peso do 
Indicador * Peso da Categoria * CMM4)

Resultado
Indicador

doIndicador Atlngimento do 
Indicador

97% X 30% X 70% X CMM8.721 a 9.205 97%Unidades de 
Terapia Intensiva 
(UTIs)

■ff

• N
95% X 30% X 70% X CMM95%8.237 a 8.720

93% X 30% X 70% X CMM7.752 a 8.236 93%

88% X 30% X 70% X CMM7.268 a 7.751 88%

83% X 30% X 70% X CMM>= 7.267 83%

Indicadores Quantitativos

Saidas Hospitalares das Unidades de Internagao

As Saidas Hospitalares das Unidades de Internagao serao apuradas para cada um dos 

seguintes servigos de internagao:

Clinica Medica

Clinica Cirurgica

Pediatria Clinica e Cirurgica

Formula de calculo:

Numero total de saidas (antes ou apos 24 horas da internagao) dos Clientes 

internados, por alta (curada, melhorada ou inalterada), evasao, transferencia externa 

ou obito. Transferencias internas nao deverao ser contabilizadas.

Nao deverao, igualmente, ser abertas Autorizagoes de Internagao Hospitalar (AlHs) 

para pacientes que se encontram em observagao na emergencia, apenas sendo 

possivel a sua abertura e registro de internagao no sistema da Concessionaria quando 

disponivel o recurso de internagao (leito).

Meta:

MetaServigos de Internagao
Clinica Medica 1.177
Clinica Cirurgica 1.191

25V



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB 
Gabinete do Secretario Estadual da Saude - GASEC

Clmica Pediatrica 876
3.244TOTAL

Diarias de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs)

As Diarias das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) serao apuradas para cada um dos 

seguintes servigos: h

UTI Adulto

UTI Adulto (leitos de campanha)

UTI Pediatrica

Formula de calculo:

Diarias de UTI: serao contabilizados todos os dias de internagao (independente da bora 

de entrada), excetuando-se o dia de saida, para todos os pacientes internados em 

leitos das Unidades de Terapia Intensiva do hospital.

Nao deverao ser abertas Autorizagoes de Internagao Hospitalar (AlHs) para pacientes 

que se encontram em observagao na emergencia, so sendo possivel a sua abertura e 

registro de internagao no sistema da Concessionaria quando disponivel o recurso de 

internagao (leito).

Meta:

MetaServigos de Internagao
UTI Adulto 8.869
UTI Adulto (leitos de 
campanha)*

4.927

UTI Pediatrica 821
14.617TOTAL

*Considerando-se a desmobilizagao parcial de que trata subclausula 2.6.1 do Termo 

Aditivo n° 06, a cada desmobilizagao parcial de 20 (vinte) leitos de campanha, devera

26
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ser subtraido da meta de UTI Adulto (leitos de campanha) o quantitative de 1.642 (hum 

mil seiscentos e quarenta e duas) saidas.

Consultas Medicas em Atengao Especializada

Formula de calculo: Numero total de consultas medicas em atengao especializada 

(acompanhamentos para egresses nas areas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia e 

Bucomaxilo).

Meta: 2.717 consultas trimestrais.

Servigo de Apoio Diagnostico e Terapeutico

Formula de calculo: Numero de exames e procedimentos diagnosticos realizados no 

trimestre.

Meta:

Projegao
Trimestral

Areas

Diagnostico em Laboratorio Clmico * 43.450
Diagnostico em Radiologia * 9.964
Diagnostico por Ultra-Sonografia * 1.890
Diagnostico por Ressonancia Nuclear 
Magnetica **

324

TomografiaDiagnostico por 
Computadorizada **

3.105

Diagnostico por Endoscopia * 207

Metodos Diagnosticos em Especialidade 1.730

Eletrocardiograma * 1.275

V
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Eletroencefalograma * 455
60.670TOTAL

* Atendimento somente da demanda interna, referente aos pacientes do ambulatorio, 
urgencias e emergencia.

** Atendimento da demanda interna, referente aos pacientes de ambulatorio, urgencias 
e emergencia, e externa, referente a pacientes de outros hospitais da rede SUS.

Indicadores de Desempenho

Para os indicadores de desempenho, serao consideradas as seguintes adequagoes:

1. Exclusao do indicador Taxa de atendimento de usuarios em regime de nao 

urgencia e emergencia, devendo o seu peso (1%) ser alocado no indicador Taxa 

de Reingresso na UTI - Adulto na mesma internagao;

2. O indicador Avaliagao da satisfagao do usuario devera considerar a aplicagao da 

pesquisa de satisfagao a 55% (cinquenta e cinco por cento) dos pacientes 

internados, excluindo-se a necessidade de aplicagao a 5% (cinco por cento) dos 

pacientes atendidos na urgencia e emergencia.
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ANEXO2

AO TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA
N° 030/2010

Apendice 4 - Especifica96es, Quantitativos Mmimos de Equipamentos a serem
incorporados pela Concessionaria

- Hospital do Suburbio -
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INTRODUQAO

1. O presente anexo estabelece diretrizes e define especificagoes minimas para a 

implantagao dos 118 (cento e dezoito) novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto, sendo 60 (sessenta) destes leitos em estrutura provisoria a ser instalada em 

espago adjacente a edificagao da Unidade Hospitalar.

1

2. O presente Anexo podera vir a ser alterado, mediante comum acordo entre as 

Partes, conforme real necessidade observada.
• "V

DIRETRIZES GERAIS PARA OBRAS E INTERVENQOES A SEREM REALIZADAS

As obras de adequagao da estrutura predial para implementagao dos 58 

(cinquenta e oito) leitos de UTI serao realizadas integralmente pela SESAB, a 

qual devera arcar integralmente com os custos e os riscos envolvidos no 

empreendimento.

2.1.

Os equipamentos e mobiliario medico-hospitalares utilizados na prestagao dos 

servigos no ambito dos novos leitos deverao, no minimo 

especificagoes referidas no item 5 deste Anexo.

2.2.
atender as

Os quantitativos de equipamentos e mobiliario previstos no item 5 deste Anexo 

sao minimos, cabendo a Concessionaria dimensionar a quantidade de 

equipamentos necessaria para executar os servigos nas condigoes exigidas por 

meio do Termo Aditivo n° 06.

2.3.

V
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A Concessionaria, em ate 3 (tres) dias, a contar da assinatura do Termo Aditivo 

n° 06, devera apresentar a SESAB caderno de especificagoes dos 

equipamentos e mobiliario a serem adquiridos, submetendo-os a sua aprovagao.

2.4.
•tn

I'W

A SESAB possui prazo de 3 (tres) dias para avaliar o caderno de especificagdes 

de que trata a subclausula 2.4 deste Anexo, devendo ao final aprova-lo ou 

requerer a Concessionaria a realizagao de adequagoes.

2.5.

Caso a SESAB demande adequagoes, sera concedido a Concessionaria o prazo 

de 3 (tres) dias para procede-las e reapresentar o caderno de especificagdes 

correspondente a SESAB.

2.6.

Configurada a hipdtese prevista na subclausula 2.6 deste Anexo, sera concedido 

a SESAB o prazo de 3 (tres) dias para avaliar as adequagoes promovidas e 

aprovar o novo caderno de especificagao dos equipamentos.

2.7.

‘•f

Caso as adequagoes solicitadas pela SESAB nao sejam promovidas ou nao 

estejam a contento, podera a SESAB consignar novo prazo a Concessionaria 

para promogao das adequagoes.

2.8.

O atraso incorrido em virtude da necessidade de reprogramagao referida na 

subclausula 2.8 sera passive! de multa, observando-se o inc. IV do art. 3° da 

Portaria SESAB n° 211, que Integra o Anexo 4 ao Termo Aditivo n° 03 do 

Contra to.

2.8.1

O silencio da SESAB durante os prazos consignados nas subclausulas 2.5 e 2.7 

deste Anexo importara na aceitagao tacita dos equipamentos e mobiliarios 

indicados pela Concessionaria.

2.9.

2.10. Aprovado o caderno de especificagdes, a Concessionaria iniciara os 

procedimentos para aquisigao dos equipamentos e mobiliario.
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2.11. Todos os equipamentos e mobiliarios medico-hospitalares indicados neste 

apendice referentes aos novos leitos implantados no Hospital do Suburbio 

deverao ser novos e adquiridos para primeira utilizagao pela Concessionaria. 

exceto os ja previamente adquiridos em fungao da operagao da Unidade 

Hospitalar que nao compuseram a lista de equipamentos iniciais da Concessao 

ou em razao de Termos Aditivos previamente assinados.

2.12. Os novos bens moveis e edificagoes relatives a implantagao dos novos leitos 

integrarao a Concessao para todos os fins, nos termos da subclausula 4.1. do 

Contrato.

ESPECIFICAQOES DOS EQUIPAMENTOS

A relagao apresentada a seguir contempla os equipamentos que serao 

adquiridos pela Concessionaria e destinados para 118 (cento e dezoito) leitos de 

Unidade de Terapia Intensive Adulto.

3.1.

Os equipamentos listados a seguir, conforme item 4.3 deste Anexo, deverao 

observar as mesmas especificagoes descritas no Anexo 2 do Contrato - 

“Relagao e Especificagao Minimas dos Equipamentos Medico-Hospitalares.

3.2.

Para as novas especificagoes de equipamentos incluidas a partir do Termo 

Aditivo n° 06, devera ser observado o item 4.20 deste Anexo.
3.3.

Como anexo ao Caderno de Equipamentos, a Concessionaria devera entregar a 

SESAB relatorio pormenorizado sobre os bens a serem revertidos ao Poder 

Concedente de forma antecipada, indicando seu estado e vida util.

3.4.
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Nr

INDICAQAO DE QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos medicos, mobiliarios hospitalares e demais itens 

quantificados abaixo deverao ser adquiridos pela Concessionaria, conforme 

previsto nas clausulas 3 e 4 do Termo Aditivo n° 06.

4.1.

Destacam-se em negrito os itens para os quais se estabelecem novas 

especificagoes a partir do Termo Aditivo n° 06, conforme consta no item 6 deste 

Anexo.

4.2.
■"I

Para os demais itens deverao ser observadas as especificagoes que constam do 

Anexo 2 ao Contrato - Relagao e Especificagao Minimas dos Equipamentos 

Medico-Hospitalares.

4.3.

• •h

EQUIPAMENTOS PARA INCLUSAO DOS 60 LEITOS EXTERNOS DE UTI
QTDEITEMTIRO

Cilindro Transportavel de OxigenioEquipamento Medico 6

Conjunto para NebulizagaoEquipamento Medico 60

Dispositive para elevar, transpor e pesar o 

cliente
Equipamento Medico 6

Equipamento para Aferigao de Glicemia 

Capilar
Equipamento Medico 12

EstetoscopioEquipamento Medico 60

RelogioMobiliario 6

Balanga Digital para FraldasEquipamento 6

Regua de GasesInfra - Equipamento 60

EQUIPAMENTOS PARA INCLUSAO DOS 58 LEITOS INTERNOS DE <0

S,0
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QTDETIRO ITEM
Equipamento Medico Cilindro Transportavel de Oxigenio 6

Equipamento Medico Conjunto para Nebulizagao 58

Dispositive para elevar, transpor e pesar o 

cliente
Equipamento Medico 6

Equipamento para Aferigao de Glicemia 

Capilar
Equipamento Medico 12

Equipamento Medico Estetoscopio 58

RelogioMobiliario 6

Balanga Digital para FraldasEquipamento 6

Infra - Equipamento Regua de Gases 58

NOVAS ESPECIFICAQOES MINIMAS DE EQUIPAMENTOS

Cilindro Transportavel de Oxigenio
Especificagao Tecnica: Cilindro com capacidade conforme necessidade do EAS; 

fabricado em aluminio; sem carga; valvula cromada; rosea padrao ABNT 218-1.
‘•n

Conjunto para Nebulizagao
Especificagao Tecnica: Conjunto com Traqueia com aproximadamente 1,20m de PVC 

atoxico; copo macronebulizador; Mascara Facial tamanho Adulto com elastico.

Dispositive para elevar, transpor e pesar o cliente
Especificagao Tecnica: Cesta confeccionada em material de alta resistencia e 

impermeavel, cesta G para ate 150kg e cesta GG de 150 ate 200kg; cabide 

confeccionado em ago tubular com pinagens em ago inox, capacidade de carga do 

cabide de 200kg ou superior; rodizios.

Equipamento para Aferigao de Glicemia Capilar
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Especificagao Tecnica: Glicosimetro com determinagao fotometrica da glicose por meio 

de glicoso-colorante-oxidorredutase (sinonimo: reagao do mediador da desidrogenase 

de glicose dependente de PQQ); medigao em aproximadamente 5 segundos (aplicagao 

de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou, aproximadamente, 10 segundos 

(aplicagao de sangue com tira de teste fora do monitor); capacidade de memoria de no 

minimo 100 medigoes com data e hora; funcionamento a pilha; desliga 

automaticamente apos uso; monitor LCD; detecgao de dose insuficiente, podendo 

apresentar segunda chance de medigao utilizando a mesma tira de teste (pingar mais 

uma gota); variagao da medigao: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0,6 mmol/L - 33,3 mmol/L. 

Acessorios: Estojo e solugao controle para calibragao e teste da eficiencia do 

equipamento.

Estetoscopio

Especificagao Tecnica: Estetoscopio com tubo capaz de eliminar ruidos; auscultador 

180°, auscultador de cromo zincado, ago inox ou liga de aluminio, auscultador fechado 

com membrana de plastico rigido (diafragma), auscultador aberto de PVC ou aluminio 

(sino), material do diafragma epoxi / fibra de vidro; tubo em "Y" de PVC; frequencia de 

analise: 20 a 1500 Hz.

Acessorios: Olivas rigidas (Adulto).

Relogio
Especificagao Tecnica: Relogio analogico para parede; em aluminio com acabamento 

em pintura epoxi-po; visor em vidro incolor; ponteiros em plastico; para uso com 1 pilha

AA.

Balanga Digital para Fraldas
Especificagao Tecnica: Balanga com display LCD; capacidade de no minimo 06 kg 

teclado de facil digitagao; prato de pesagem de ago inoxidavel; gabinete de plastico 

ABS; protegao contra interferencias.

Regua de Gases 035V
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Especificagao Tecnica: 100% em alummio; pintura eletrostatica sem risco de chamas; 

modulagao de 3 pontos de gases com tomadas eletricas / logicas; adesivos / cores 

indicando a fungao de cada item.
M

•I

•l

•H

•*

•hi
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ANEXO2

AO TERMO ADITIVO N° 06 AO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA
N° 030/2010
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Apendice 5 - Equipamentos a serem incorporados pelo Poder Concedente

- Hospital do Suburbio -
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INDICAQAO DE QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO 
PODER CONCEDENTE

QU ANTI TATI VO DE 
HENS ENTREGUE

OBS£RVA£AOOESCRigAO

Aparelho de Rx Movel 2

Aparelho de Ultrassonografia 
Portatil

2

Armario de Parede com 3 Portas 12

Armario em A^o com 2 Portas 8

Armario tipo Roupeiro para 
Guarda de Pertences com 12 
Portas

12

Armario ttpo Roupeiro para 
Guarda de Pertences com 8 
Portas

22

Banco para Vestiario 19

Belidhe com Colchao 24

Biombo Hospitalar Sanfonado 35

Cadeira de Rodas para Aduito 6

Cadeira de Rodas para Banho 2

Cadeira Fixa em Madeira 90

18 ELETR1CA e 93 MANUALCama Fawier Mecanica 111

Cardioversor/Desfibrilador 9

Carro de curative 4

Cairo de emergencia 8

Ml
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Carro Funcionai 8

Carro para Transporte de 
Roupasf Carro para Transporte 
de Materiais Diversos Fechado)

6

lr>
Carros para transporte de 
materiais diversos fechado

2

Container para Residues 250 
Litros

6

Ektroencefa Iografo (morte 
cerebrat)

2

Escada de 2 Degraus 108

Estante em A$o com 6 
Prateteiras 65

Foco Cirugico move! 2

Foco Refletor Ambuiatorial 11

Fiuxometro 30

Gerador de fiuxo com ajuste de 
Fio2 (CPAP) 6

30

laringoscopio, de fibra 
6tica,ADU 20

Maquina de Hemodiaiise 6

Maquina de
Hemodiaiise(Hemotenta)

6

Marca Passo Cardiaco Externo 4

Microcomputador tipo tablet 11

Mesa auxiliar em Inox 49

Mesa deTrabalho 43

10 REFEITORIO UT1 4 E 08 
REFEITORIO HOSPITAL DE 

CAM PAN HA
Mesa Retangular4 lugares 18

Mesas de Cabe^eira para 
Refeipao Acoplada

104

Modulo de capnografia 5
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SENDO 02 UNiDADES DE 
TRANSPORTEMonitor Mufti pa rametrico 121

Modulo de debito cardiaco 5

Oxirrsetro de Pulse Portatsl 4

Purificador de Agua 3

Refrigerator Compacto 
(Frigobar)

6

Poltrona Hospitalar para 
descanso

44

Sistema de digitaliza$§G de 
imagens Raio X 1

Suporte de Hamper 33

Suporte de soro em Bomba de 
infusao 238

Ventilador pulmonar SENDO 02 UNiDADES DE 
TRANSPORTE102microprocessado

Ventilometro 9

TOTAL 1468
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