
TERMO ADITIVO N° 10 AO CONTRATO DE 
CONCESSAO N° 030/2010 DE PARCERIA 
PUBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA 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 Administrapao Estadual direta, 

com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrative da Bahia, 4a Avenida, 400, 

Lado B, neste ato representada pela Secretaria Estadual da Saude, Sra. Adelia Maria 

Carvalho de Melo Pinheiro CPF/MF N.° 363.928.635-91, devidamente autorizada pelo 

Decreto de Delegapao 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,

(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 Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministerio da Fazenda, sob o n°. 

11.943.553/0001-02, Inscripao 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 de capital fechado, conforme autorizapao 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 Ivonne 

Silveira, n° 213 - Narandiba - CEP 41.192.007, neste ato representada por seu 

Presidente, Sr. PAULO DE OLIVEIRA COSTA, CPF n° 069.388.413-49 e do Diretor de 

Operapoes, Sr MARKO SVEC SILVA, CPF n° 684.501.095-15;



no ambito do Contrato de Concessao Administrativa n° 030/2010 (“Contrato”), cujo 

objeto e a gestao e operagao do Hospital do Suburbio;

CONSIDERANDO:

1. A necessidade de prorrogagao do Contrato, em regime emergencial, por mais 12 

(doze) meses, a contar de 30 de junho de 2022, ou ate a renovagao do Contrato 

(processo administrative SEI n° 019.0838.2021.0110402-58), o que ocorrer primeiro, 

tendo em vista os riscos decorrentes de eventual descontinuidade ou transigao na 

prestagao de servigos assistenciais no Hospital do Suburbio;

2. A decisao do Poder Concedente pela retirada dos 60 (sessenta) leitos de 

Internagao Domiciliarda Concessao do Hospital do Suburbio;

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

presente Termo Aditivo n° 10 ao Contrato, conforme o processo administrative SEI n° 

019.0838.2022.0048592-21, nos termos das seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAQAO DO PRAZO DE CONCESSAO

1.1. Fica prorrogado o Contrato ate 30 junho de 2023 ou ate a data de renovagao, o

que ocorrer primeiro.

Excepcionalmente e enquanto perdurar a prorrogagao da Concessao, a 

Concessionaria devera prorrogar a vigencia do contrato celebrado com o Verificador 

Independente (VI) Accenture do Brasil Ltda.

1.2.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REVISAO DO ESCOPO DA PRESTAQAO DOS 

SERVIQOS

Ficam excluidos do escopo do Contrato, a partir do inicio da vigencia deste 

Termo Aditivo, as obrigagoes relacionadas a prestagao dos servigos de Assistencia 

Domiciliar, composto por 60 (sessenta) leitos de Internagao Domiciliar (ID)

2.1



2.2 Devido a existencia de controversia entre o Poder Concedente e a 

Concessionaria, acerca do valor dos 30 (trinta) leitos de ID inclmdos no Termo Aditivo 

n° 3, a supressao a que se refere a clausula 2.1 acima correspondera ao valor anual 

de R$ 2.427.827,47 - data-base 2022, ficando eventual diferenga a ser apurada pela 

Comissao de Resolugao de Controversias (processo administrative SEI n° 

019.0838.2020.0002807-23), de sorte que o valor da Contraprestagao Anual Maxima, 

apos o referido decrescimo, sera de R$ 230.700.776,81 (duzentos e trinta milhoes, 

setecentos mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e urn centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRAPRESTAQAO ANUAL MAXIMA 

DO CONTRATO

3.1 Em razao da alteragao de que trata a Clausula Segunda deste Termo Aditivo, a 

recomposigao do equilibrio economico-financeiro do contrato implicara na 

alteragao da subclausula 14.2 do Contrato, que passara a vigorar com a seguinte 

redagao:

(i) A partir de julho de 2022, quando ocorrera a supressao dos servigos de 

que trata a Clausula Segunda deste Aditivo, ate a conclusao da vigencia 

deste termo, a saber, 30 de junho de 2023 ou ate a renovagao do 

Contrato:

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

partida a Contraprestagao Anual Maxima, correspondente a R$ 

115.454.154,04 (cento e quinze milhoes, quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) valor em 

data-base 2010, equivalente a R$ 230.700.776,81 (duzentos e trinta 

milhoes, setecentos mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e urn 

centavos) em data-base 2022, cujo valor sera segregado em cada ano 

do prazo da Concessao em 12 (doze) parcelas iguais, equivalentes a 

Contraprestagao Mensal Maxima”.

\



CLAUSULA QUARTA - DISPOSIQOES FINAIS

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.

4.1.

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 odriginal.

Salvador, 3Q de de 2022

Pela SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

ADEUA 
C^rgo: S

MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
Secretaria

/

Pela F*RODAL S.A.
i/ !'UMi.

10 DUARTE OLIVEIRAJ
Cargo: Diretor Presidente

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

PAULO DE OLIVE IRA'COSTA 
Cargo: Presidente
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MARKO SWC SILVA 
Cargo: Diretor defoperagbes


