
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB

 TERMO ADITIVO

�

TERMO ADITIVO DE N.º 175/2020 AO CONTRATO N.º 021/2017,
CELEBRADO  ENTRE  O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DA SAÚDE, E O IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria da
Saúde - SESAB, com sede nesta cidade na 4ª Av. Plataforma 4, Lado “B”, Salvador, Estado da
Bahia, CEP 41.750-300, neste ato representado pelo seu titular, Secretário da Saúde    Dr.
FÁBIO VILAS-BOAS PINTO, devidamente autorizado  por Ato de Delegação do Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, publicado no Diário Oficial do Estado de 08 de
janeiro de 2015, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado o IGH -
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO, CNPJ n° 11.858.570.0001-33, com endereço à
Avenida Antônio Carlos Magalhães 3244, Ed. Empresarial Tomé de Souza, Sala 1323,
Caminho das Árvores, CEP: 41.820-000, município Salvador, Estado BA, neste ato
representado pelo Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT, portador do RG nº 3.542.155-07,
inscrito sob o CPF nº 457.702.205-20, doravante denominado CONTRATADA, tendo em vista
o que dispõe a Lei nº 8.647, de 29 de julho de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 8.890, de
21 de janeiro de 2004, em face do constante no Processo SEI nº 019.5120.2019.0088320-22 e,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2017,  com base com
fundamento no art. 143, §8º, da Lei Estadual nº. 9.433/2005 c/c a Cláusula Oitava – do
Reajustamento e o Anexo V do respectivo pacto, cujas cláusulas e condições estão descritas
a seguir:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor de custeio do Contrato nº
021/2017 para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde do
Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado no Município de Porto
Seguro, Estado da Bahia, pelo período de 17 (dezessete) meses, com vigência a partir de
Novembro de 2020.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Compõe o presente Termo Aditivo:

- Anexo Técnico – Sistema de Repasse Financeiro.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O valor mensal de custeio da Unidade de Saúde estimado do Contrato ora aditado,
considerando as alterações previstas na cláusula anterior, corresponde a R$ 4.377.206,92
(quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e dois
centavos), perfazendo o valor global para 17 (dezessete) meses de R$ 74.412.517,64. (setenta
e quatro milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e quatro
centavos).

 

PARÁGRAFO ÚNICO

A diferença mensal entre o valor atualmente praticado e o preço revisado em razão do
reajuste corresponde a R$ 392.323,48 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e três
reais e quarenta e oito centavos), perfazendo uma diferença global para 17 (dezessete)
meses de R$ 6.669.499,16 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e
noventa e nove s reais e dezesseis centavos), conforme estudo realizado pela Coordenação
de Economia da Saúde – COESA nos eventos de nº  00011081345, 00011216461 e 00020741109.

 

Período 2017/2018 o valor a ser acrescido mensalmente é de R$ 139.839,69, passando o valor
mensal para R$ 4.124.723,13 (evento 00011081345).

Período 2018/2019 o valor a ser acrescido mensalmente é de R$ 120.042,98, passando o valor
mensal para R$ 4.244.766,11 (evento 00011081345).

Período 2019/2020 o valor a ser acrescido mensalmente é R$ 132.440,81, totalizando desta
forma um valor mensal de R$ 4.377.206,92 (evento 00020741109).
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão custeadas pela dotação
orçamentária a seguir especificada:

Unidade Gestora: 3.19.601.0083

Projeto/Atividade: 2640

Meta: 2148

Fonte: 100 / 130 / 281

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, que não
colidam com este instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de
igual teor, com duas testemunhas.

 

Salvador,         de                       de    2020

 

____________________________________________

Dr. Fábio Vilas-Boas Pinto

Secretário da Saúde

 

 

____________________________________________

P/ INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

Sr. PAULO BRITO BITTENCOURT

CPF/MF  nº 457.702.205-20

 

 

TESTEMUNHAS:

_____________________________________        ___________________________________

 

 

 

ANEXO TÉCNICO

SISTEMA DE REPASSE FINANCEIRO

 

I. Com a finalidade de definir as regras e o cronograma de pagamento ficam estabelecidos
os seguintes princípios e procedimentos:

 

1. A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se nas modalidades assinaladas
abaixo, conforme especificação e quantidades estipuladas nos Anexos I – Informações sobre
a Unidade de Saúde e II – Metas de Produção:

 

(x) Internação

(  ) Hospital Dia

(x) Atendimento Ambulatorial, incluindo serviço de Urgência/Emergência

(x) SADT – Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

 

1.1. As modalidades de atividades assistenciais, acima assinaladas, referem-se à rotina de
atendimentos a serem oferecidos pela Unidade de Saúde sob gestão da CONTRATADA.

 

2. Além das atividades de rotina, a Unidade de Saúde poderá realizar outras atividades,
submetidas à prévia análise e autorização do CONTRATANTE, respeitadas as limitações
previstas em Lei.
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3. O montante do orçamento econômico-financeiro do Hospital Regional Deputado Luís
Eduardo Magalhães para o período de 17 (dezessete) meses de R$ 74.412.517,64. (setenta e
quatro milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e quatro
centavos).

 

3.1. O valor de repasse mensal está estimado em R$ 4.377.206,92 (quatro milhões, trezentos e
setenta e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos) para fins de custeio da
operação da Unidade.

 

4. O repasse financeiro à CONTRATADA, previstos no item 3.1, dar-se-a da forma abaixo
descrita, alterando os percentuais indicados na Cláusula Sétima, do Contrato de Gestão.

Percentual Valor Estimado

70% R$ 3.064.044,84 (três milhões, sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e
oitenta e quatro centavos).

30% R$ 1.313.162,08 (um milhão, trezentos e treze mil, cento e sessenta e dois reais
e oito centavos).

 

4.1. 70% (setenta por cento) do valor global serão repassados em 17 (dezessete) parcelas
mensais fixas, no valor de R$ 3.064.044,84 (três milhões, sessenta e quatro mil, quarenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos).

 

4.2. 30% (trinta por cento) do valor global serão repassados mensalmente, juntamente com
as parcelas fixas, com valor mensal estimado de R$ 1.313.162,08 (um milhão, trezentos e
treze mil, cento e sessenta e dois reais e oito centavos). Esta parcela está vinculada às
avaliações dos Indicadores de Produção e dos Indicadores de Qualidade, conforme sua
valoração, de acordo com o estabelecido mais adiante neste documento.

 

4.3. A avaliação da parte variável será realizada considerando períodos de 03 (três) meses e a
disponibilidade dos dados do Datasus/Tabwin, podendo gerar um ajuste financeiro a
menor, dependendo do percentual de alcance dos indicadores, pelo Hospital.

 

5. Visando o acompanhamento e a avaliação da execução do Contrato de Gestão, assim
como a verificação do cumprimento das atividades e dos indicadores quantitativos e
qualitativos estabelecidos para a CONTRATADA, a mesma deverá encaminhar
ao CONTRATANTE, mensalmente, até o 5° dia útil do mês subseqüente à prestação dos
serviços, as informações referentes às atividades assistenciais realizadas, através de
mecanismos (formulários, sistemas ou congêneres), definidas pelo CONTRATANTE. Além
de registrar a sua produção mensal nos sistemas oficiais, do Ministério da Saúde.

 

6. Visando o acompanhamento e fiscalização da movimentação de recursos econômicos e
financeiros, assim como a verificação da prestação de contas, a CONTRATADA deverá
encaminhar ao CONTRATANTE, mensalmente, até o dia 20 do mês subseqüente à prestação
dos serviços, os comprovantes de quitação de despesas efetuados no mês imediatamente
anterior, relativas aos gastos com água, energia elétrica, telefone, encargos sociais (INSS,
FGTS e PIS), fornecimento de vale transporte e alimentação, folha de pagamento de pessoal
(incluindo os terceirizados), acrescidos de comprovante de reserva de depósito
proporcional das verbas rescisórias correspondentes, mediante apresentação de extrato
bancário, e outras informações/documentos, através de mecanismos (formulários, sistemas
ou congêneres), definidas pelo CONTRATANTE, sob pena de aplicações das sanções
previstas pela legislação vigente.

 

7. A cada trimestre, o CONTRATANTE procederá a análise das quantidades de atividades
assistenciais e dos indicadores qualitativos realizados pela CONTRATADA, verificando e
avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades
estabelecidas no contrato, resguardando o direito ao contraditório e à ampla defesa da
CONTRATADA para que sejam efetuados os devidos repasses financeiros de recursos.

 

8. A análise referida, no item anterior, poderá resultar em repactuação, acordada entre as
Partes, por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, das quantidades de atividades
assistenciais, ora estabelecidas, e seu reflexo econômico-financeiro.

 

9. A análise referida, no item acima, possibilita que sejam firmados Termos Aditivos ao
Contrato de Gestão em relação às cláusulas que quantificam as atividades assistenciais a
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serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu correspondente reflexo econômico-
financeiro, a qualquer tempo, se condições e ocorrências excepcionais incidirem de forma
muito intensa sobre as atividades da Unidade de Saúde, inviabilizando e/ou prejudicando
a assistência prestada.

 

II. Sistemática e Critérios de Repasse Financeiro:

 

1. Avaliação e Valoração dos Desvios nas Quantidades de Atividade Assistencial e dos
Indicadores de Qualidade.

 

1.1. A avaliação dos indicadores quantitativos e qualitativos será realizada considerando
períodos de 03 (três) meses e a disponibilidade dos dados do Datasus/Tabwin, podendo
gerar um ajuste financeiro a menor, dependendo do percentual de alcance dos indicadores.

 

1.2. O CONTRATANTE deverá proceder da seguinte forma:

 

Meses de
Contrato

 

Metodologia para definição da produção e dos
indicadores de qualidade a serem avaliados

(30% do valor de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade)

Fonte de
verificação

44º Mês

(Novembro/2020)

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 40º, 41º e 42º meses do Contrato de Gestão.
Essa avaliação terá como base o Termo Aditivo
026/2019.

Datasus/Tabwin e
RIH

45º Mês

(Dezembro/2020)

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral.

-

46º Mês

(Janeiro/2021)

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral.

-

47º Mês

(Fevereiro/2021)

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 43º (TA* N° 026/2019), 44º e 45º meses do
Contrato de Gestão (Será utilizado o presente
termo aditivo).

 

Datasus/Tabwin e
RIH

48º Mês

(Março/2021)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

49º Mês

(Abril/2021)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

50º Mês

(Maio/2021)

 

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 46º, 47º e 48º meses do Contrato de Gestão.

A partir desta avaliação será utilizada como base o
presente Termo Aditivo.

Datasus/Tabwin e
RIH

51º Mês

(Junho/2021)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

52º Mês

(Julho/2021)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

53º Mês O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
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(Agosto/2021)

 

operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 49º, 50º e 51º meses do Contrato de Gestão

Datasus/Tabwin e
RIH

54º Mês

(Setembro/2021)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

55º Mês

(Outubro/2021)

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral.

-

56º Mês

(Novembro/2021)

 

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 52º, 53º e 54º meses do Contrato de Gestão.

 

Datasus/Tabwin e
RIH

57º Mês

(Dezembro/2021)

 

 

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral.

 

-

58º Mês

(Janeiro/2022)

 

Repasse financeiro de custeio mensal da operação
da Unidade integral. -

59º Mês

(Fevereiro/2022)

 

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 55º, 56º e 57º meses do Contrato de Gestão.

Datasus/Tabwin e
RIH

Na hipótese de rescisão antecipada do Contrato de Gestão, na sua última competência de
pagamento a avaliação dos indicadores quanti-qualitativos ocorrerá do seguinte modo:

60º Mês

(Março/2022)

 

O valor a pagar de repasse de custeio mensal da
operação da Unidade será calculado, com base na
avaliação quanti-qualitativa realizada em relação
ao 58º, 59º e 60º meses do Termo Aditivo.

58º mês: Datasus
/Tabwin e RIH.

59º mês: RIH

60º mês:
Metas/Parâmetros
contratuais
integrais.

* TA - Termo Aditivo

** TAR – Termo Aditivo de Reajuste

 

1.1.1 As avaliações serão efetuadas considerando como parâmetro as metas quanti-
qualitativas vigentes no Contrato de Gestão/Termo Aditivo do mês em que houve a
produção. O desempenho da Contratada será avaliado com base na metodologia proposta
no quadro acima.

 

1.1.2 Na hipótese de ser identificada a necessidade de ajuste financeiro a menor, em face do
desempenho apurado, o valor nominal a ser deduzido, será calculado com base no valor de
custeio da Unidade de Saúde vigente no Contrato de Gestão/Termo Aditivo/Apostila dos
meses em que houve a produção.

 

1.1.3 O percentual do desconto apurado na avaliação trimestral ensejará glosa
correspondente sobre a parte variável de cada um dos três meses.

 

1.3. A avaliação e análise das atividades/indicadores quanti-qualitativos contratados serão
efetuados de acordo com o explicitado a seguir:

1.3.1 Em relação à parte variável (30%), 90% corresponderão à análise quantitativa.

1.3.2 O percentual de 90% da parte variável (30%) será distribuído da seguinte forma:

 

Linha de Contratação Peso percentual em relação à
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Linha de Contratação
avaliação quantitativa

INTERNAÇÃO 70,0%

AMBULATÓRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

20,0%

SADT 10,0%

TOTAL 100%

 

1.3.3 Em relação à parte variável (30%), 10% corresponderão à análise qualitativa.

 

 

III. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES QUANTI-QUALITATIVOS

ANEXO TÉCNICO A 

 

III. 1. A Avaliação Quali-Quantitativa a ser utilizada para verificar o desempenho NO MÊS
DE FEVEREIRO/2021 (a qual neste mês terá como base a avaliação em relação ao 43º(TA
026/2019- outubro 2020), 44º e 45º meses (Novembro e Dezembro/2020) deste Termo Aditivo
ao Contrato de Gestão, conforme modelo abaixo:

Indicadores Operação Meta Fonte de Verificação Peso
Percentual

INDICADORES QUALITATIVOS

1.

Relação entre o valor repassado,
mensalmente, pelo Contratante para custeio
da Unidade de Saúde, sem OPME, e a
quantidade de Saídas Hospitalares,
comprovadas através de AIH, em todas as
clínicas, no período avaliado

Valor
repassado,
mensalmente,
pelo
Contratante
para custeio
da Unidade de
Saúde, sem
OPME / Total
de saídas
hospitalares,
comprovadas
através de AIH,
no período
avaliado

Parâmetro: R$ 7.582,91
(sete mil quinhentos e
oitenta e dois reais e
noventa e um centavos).

Meta Permanente:
Manter ou reduzir o
parâmetro da relação
entre o valor repassado,
mensalmente, pelo
Contratante à Unidade
de Saúde, sem OPME, e a
quantidade de Saídas
Hospitalares,
comprovadas através de
AIH, em todas as clínicas.

Observação: o parâmetro
deverá ser revisado
sempre que houver
alteração de preço e/ou
de saídas hospitalares.

Contrato de Gestão;
Datasus / Tabwin.

2%

2. Percentual de AIH pagas em relação à
quantidade de AIH apresentadas.

Total de AIH
pagas / Total
de AIH
apresentadas x
100

Meta Permanente:
Atingir, no mínimo, 90%
do percentual de AIH
pagas em relação à
quantidade de AIH
apresentadas.

Resumo de Valores
Aprovados extraído
do site da DICON/

SESAB(http://www2.

saude.ba.gov.

br/prestadores).

2%

3.

Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta
Complexidade (AC), considerando a
Portaria Ministerial nº 968/SAS, de 11 de
dezembro de 2002

Produção de
AIH cirúrgicas
de AC / Total
de AIH
cirúrgicas no
período
avaliado x 100

 

Meta
Permanente: realizar o
percentual mínimo de
10% de AIH cirúrgicas de
AC.

Datasus / Tabwin. 2%

4
Taxa de Infecção Hospitalar
 

N° de
infecções
hospitalares
ocorridas num
determinado
período / n° de
saídas no

Parâmetro:

2,0%

RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,6%
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mesmo
período X 100

5
Mortalidade Institucional
 

N° de óbitos
após 24 horas
de
internamento
no trimestre
avaliado / N°
de saídas no
mesmo
período X 100

Parâmetro:

4,0%

RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,6%

6 Taxa de Ocupação

N° de
pacientes/dia
no trimestre
avaliado / nº
de leitos dia
no mesmo
período X 100

Meta Permanente: 80%
RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,6%

7 Taxa de Cesariana

Nº de cesáreas
no trimestre
avaliado / Nº
total de partos
realizados no
mesmo
período.

Parâmetro:

32%

RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,5%

8 Taxa de Episiotomia

Total de
episiotomias
realizadas /
total de partos
normais
realizados X
100

Meta Permanente:

<30%

RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,5%

9

Percentual de aleitamento materno, na 1ª
hora de vida, considerando o binômio mães
e recém-nascidos (RN) em boas condições
de saúde.

Total de RN
que tiveram
aleitamento
materno na 1ª
hora de vida /
Total de RN
em boas
condições de
saúde,
considerando
a boa condição
de saúde da
mãe X 100

Meta Permanente: 100%
de aleitamento materno,
na 1ª hora de vida,
considerando o binômio
mães e RN em boas
condições de saúde.

RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,2%

10
RN com direito a acompanhante na UTI e
UCI

Total de RN
com
acompanhante
na UTI e UCI /
Total de RN na
UTI e UCI x
100

Meta Permanente: 100%
RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,2%

11

Percentual de mulheres com quadro de
abortamento até 12 semanas de gestação
que receberam atenção humanizada com
utilização de Aspiração Manual Intra-
uterina (AMIU)

Total de
mulheres com
quadro de
abortamento
até 12 semanas
de gestação
que utilizaram
AMIU / Total
de mulheres
com quadro de
abortamento
até 12 semanas
X 100

Meta Permanente: 50%
RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar.

0,2%

12
Percentual de recém nascidos (RN) com
APGAR > 7 no quinto minuto de vida

Total de RN
com APGAR >
7 no quinto Meta Permanente: 97%

RIH – Relatório de
Informação 0,2%
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12 APGAR > 7 no quinto minuto de vida

 
minuto de
vida / Total de
RN X 100

dos RN
Informação
Hospitalar.

0,2%

13
Percentual de profissionais de nível técnico,
sem experiência anterior comprovada,
contratados a título de primeiro emprego

Total de
profissionais
de nível
técnico, sem
experiência
anterior
comprovada,
contratados a
título de
primeiro
emprego /
Total geral de
profissionais
de nível
técnico X 100

Meta Permanente: 10%
RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar

0,2%

14

Percentual de profissionais de nível
superior, sem experiência anterior
comprovada, contratados a título de
primeiro emprego

Total de
profissionais
de nível
superior, sem
experiência
anterior
comprovada,
contratados a
título de
primeiro
emprego /
Total geral de
profissionais
de nível
superior X 100

Meta Permanente: 10%
RIH – Relatório de
Informação
Hospitalar

0,2%

INDICADORES QUANTITATIVOS

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

15
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico

(5.765 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

17.295 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

1,0%

16
02.04 - Diagnóstico por Radiologia

(2.311 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

6.933 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

1,0%

17
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia

(260 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

780 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,0%

18
02.06 – Diagnóstico por Tomografia

(141 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

423 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,0%

19
02.09 – Diagnóstico por Endoscopia

(183 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

549 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,0%

20

02.11 - Métodos Diagnóstico em
Especialidades (ECG)

(189 procedimentos/ mês)

 

 

 

-
Meta Trimestral:

567 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

1,0%

AMBULATÓRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

21

03.01.01 - Consultas/Atendimen-
tos/Acompanhamentos-Consulta
Médica/Outros Profissionais de Nível
Superior

(7.184 procedimentos/mês)

 
Meta Trimestral:

21.552 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 7,5%

22

03.01.06 - Consultas/Atendimen-
tos/Acompanhamentos-Consultas /

 
Meta Trimestral: Contrato de Gestão; 6,0%
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22 Atendimento às Urgências em Geral

(5.763 procedimentos/mês)

 
17.289 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

6,0%

23

03.02 - FISIOTERAPIA:
03.02.01 - Assistência Fisioterapêutica em
alterações obstétricas,
neonatais, e uroginecológicas

03.02.02 - Assistência Fisioterapêutica em
alterações oncológicas
03.02.03 - Assistência Fisioterapêutica em
Oftalmologia
03.02.04 - Assistência Fisioterapêutica
cardiovasculares e pneumofuncionais
03.02.05 - Assistência Fisioterapêutica nas
disfunções músculo
esqueléticas (todas as origens)
03.02.06 - Assistência Fisioterapêutica nas
alterações em neurologia
03.02.07 - Assistência Fisioterapêutica em
queimados

(2.581 procedimentos/mês)

 
Meta Trimestral:

7.743 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,5%

24

CIRURGIAS AMBULATORIAIS:

(399 procedimentos/ mês)

04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele,
tecido subcutâneo e mucosa

04.04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da
face, da cabeça e do pescoço

04.05 – Cirurgia do aparelho da visão

04.06 - Cirurgia do aparelho circulatório

04.07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos
anexos e parede abdominal

04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular

04.09 – Cirurgia do aparelho geniturinário

04.10 – Cirurgia da mama

04.11 – Cirurgia obstétrica

04.14 – Bucomaxilofacial

04.15 - Outras cirurgias

04.17 - Anestesiologia

 
Meta Trimestral:

1.197 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 2,0%

INTERNAÇÃO

25
CLÍNICA  MÉDICA:                                                              

(78 saídas hospitalares/mês)
 

Meta
Trimestral:

234
procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

10,5%

26
CLÍNICA PEDIÁTRICA:

(83 saídas hospitalares /mês)
 

Meta
Trimestral:

249
procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

7,0%

27
CLÍNICA OBSTÉTRICA: 

(231 saídas hospitalares /mês)
 

Meta
Trimestral:

693
procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

19,5%

28

 

 CLÍNICA CIRÚRGICA:

(168 saídas hospitalares/mês), de acordo
com a distribuição a seguir:

    

29

SUBGRUPOS:

04.07 - Cirurgia do Aparelho Digestivo,
Órgãos anexos e Parede Abdominal

(16 saídas hospitalares /mês)

-

Meta
Trimestral:

48
procedimentos

 

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

 

2,5%
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30
04.08 - Cirurgia do Sistema Osteomuscular

(43 saídas hospitalares /mês)
-

Meta
Trimestral:

129
procedimentos

 

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 6,5%

31
04.09 - Cirurgia do Aparelho Geniturinário

(09 saídas hospitalares /mês)
-

Meta
Trimestral:

27
procedimentos

 

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 1,5%

32
04.15 – Outras Cirurgias

(85 saídas hospitalares /mês)
-

Meta
Trimestral:

255
procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

13,0%

33

DIVERSAS:

(15 saídas hospitalares /mês)

04.01 – Pequenas cirurgias e cirurgias de pele,
tecido subcutâneo e mucosa

04.02 - Cirurgia de glândulas endócrinas

04.03 – Cirurgia do sistema nervoso central e
periférico

04.04 – Cirurgia das vias aéreas superiores, da
face, da cabeça e do pescoço

04.05 – Cirurgia do aparelho da visão

04.06 - Cirurgia do aparelho circulatório

04.10 - Cirurgia de mama

04.12 – Cirurgia torácica

04.13 - Cirurgia reparadora

04.14 – Bucomaxilofacial

-

 

Meta
Trimestral:

45
procedimentos

 

 

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

 

2,5%

TOTAL GERAL OBTIDO 100%

 

1. A CONTRATADA só obterá o peso percentual definido para os indicadores qualitativos,
quando alcançar os parâmetros estipulados contratualmente.

2. Para calcular o percentual de desempenho alcançado dos indicadores quantitativos,
quando não houver sido atingida a meta contratada, será utilizada uma regra de três
simples, considerando: a quantidade produzida multiplicada pelo o peso percentual do
indicador, dividido pela meta pactuada.

3. Quando houver sido alcançada ou superada a meta quantitativa contratada, será
atribuído o peso percentual definido para o indicador.

 

IV. Avaliação dos Desvios da Produção Pactuada

1. Os desvios serão analisados, conforme descrito anteriormente, e, gerarão uma variação
proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à CONTRATADA conforme
quadro a seguir:

 

FAIXA DE DESEMPENHO VALOR A PAGAR

Até 50 % 0% do valor da parte variável

51 a 74% 60% do valor da parte variável

75 a 89% 80% do valor da parte variável

90 a 100% 100% do valor da parte variável

 

ANEXO TÉCNICO B

 

III. 2. A Avaliação Quali-Quantitativa a ser utilizada para verificar o desempenho a partir do
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MÊS DE MAIO/2021 (a qual neste mês terá como base a avaliação em relação ao 46º, 47º e
48º meses (Janeiro, Fevereiro e Março/2021) do Contrato de Gestão). Essa avaliação será
conforme modelo abaixo:

 

Indicadores Operação Meta Fonte de Verificação Peso
Percentual

INDICADORES QUALITATIVOS

1.

Relação entre o valor repassado,
mensalmente, pelo Contratante
para custeio da Unidade de
Saúde, sem OPME, e a quantidade
de Saídas Hospitalares,
comprovadas através de AIH, em
todas as clínicas, no período
avaliado

Valor
repassado,
mensalmente,
pelo
Contratante
para custeio
da Unidade de
Saúde, sem
OPME / Total
de saídas
hospitalares,
comprovadas
através de AIH,
no período
avaliado

Parâmetro: R$ 7.816,44
(sete mil, oitocentos e
dezesseis reais e
quarenta e quatro
centavos).

Meta Permanente:
Manter ou reduzir o
parâmetro da relação
entre o valor repassado,
mensalmente, pelo
Contratante à Unidade
de Saúde, sem OPME, e
a quantidade de Saídas
Hospitalares,
comprovadas através de
AIH, em todas as
clínicas.

Observação: o
parâmetro deverá ser
revisado sempre que
houver alteração de
preço e/ou de saídas
hospitalares.

Contrato de Gestão; Datasus /
Tabwin. 2%

2.
Percentual de AIH pagas em
relação à quantidade de AIH
apresentadas.

Total de AIH
pagas / Total
de AIH
apresentadas x
100

Meta Permanente:
Atingir, no mínimo,
90% do percentual de
AIH pagas em relação à
quantidade de AIH
apresentadas.

Resumo de Valores Aprovados
extraído do site da DICON/

SESAB(http://
www2.saude.ba.gov.br/presta-
dores).

2%

3.

Percentual de Internações
Cirúrgicas de Alta Complexidade
(AC), considerando a Portaria
Ministerial nº 968/SAS, de 11 de
dezembro de 2002

Produção de
AIH cirúrgicas
de AC / Total
de AIH
cirúrgicas no
período
avaliado x 100

 

Meta Permanente:

realizar o percentual
mínimo de 10% de AIH
cirúrgicas de AC.

Datasus / Tabwin. 2%

4
Taxa de Infecção Hospitalar
 

N° de
infecções
hospitalares
ocorridas num
determinado
período / n° de
saídas no
mesmo
período X 100

Parâmetro:

2,0%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,6%

5
Mortalidade Institucional
 

N° de óbitos
após 24 horas
de
internamento
no trimestre
avaliado / N°
de saídas no
mesmo
período X 100

Parâmetro:

4,0%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,6%

6 Taxa de Ocupação

N° de
pacientes/dia
no trimestre
avaliado / nº
de leitos dia
no mesmo

Meta Permanente:

80%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,6%
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período X 100

7 Taxa de Cesariana

Nº de cesáreas
no trimestre
avaliado / Nº
total de partos
realizados no
mesmo
período.

Parâmetro:

32%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,5%

8 Taxa de Episiotomia

Total de
episiotomias
realizadas /
total de partos
normais
realizados X
100

Meta Permanente:

<30%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,5%

9

Percentual de aleitamento
materno, na 1ª hora de vida,
considerando o binômio mães e
recém-nascidos (RN) em boas
condições de saúde.

Total de RN
que tiveram
aleitamento
materno na 1ª
hora de vida /
Total de RN
em boas
condições de
saúde,
consideran-
doa boa
condição de
saúde da mãe
X 100

Meta Permanente:

100% de aleitamento
materno, na 1ª hora de
vida, considerando o
binômio mães e RN em
boas condições de
saúde.

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar.

0,2%

10
RN com direito a acompanhante
na UTI e UCI

Total de RN
com
acompanhante
na UTI e UCI /
Total de RN na
UTI e UCI x
100

Meta Permanente:

100%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,2%

11

Percentual de mulheres com
quadro de abortamento até 12
semanas de gestação que
receberam atenção humanizada
com utilização de Aspiração
Manual Intra-uterina (AMIU)

Total de
mulheres com
quadro de
abortamento
até 12 semanas
de gestação
que utilizaram
AMIU / Total
de mulheres
com quadro de
abortamento
até 12 semanas
X 100

Meta Permanente:

50%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar. 0,2%

12

Percentual de recém nascidos
(RN) com APGAR > 7 no quinto
minuto de vida

 

Total de RN
com APGAR >
7 no quinto
minuto de
vida / Total de
RN X 100

Meta Permanente:

97% dos RN

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar.

0,2%

13

Percentual de profissionais de
nível técnico, sem experiência
anterior comprovada, contratados
a título de primeiro emprego

Total de
profissionais
de nível
técnico, sem
experiência
anterior
comprovada,
contratados a
título de
primeiro
emprego /
Total geral de
profissionais
de nível

Meta Permanente:

10%

RIH – Relatório de Informação
Hospitalar 0,2%
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técnico X 100

14

Percentual de profissionais de
nível superior, sem experiência
anterior comprovada, contratados
a título de primeiro emprego

Total de
profissionais
de nível
superior, sem
experiência
anterior
comprovada,
contratados a
título de
primeiro
emprego /
Total geral de
profissionais
de nível
superior X 100

Meta Permanente: 10%
RIH – Relatório de Informação
Hospitalar 0,2%

INDICADORES QUANTITATIVOS

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

15
02.02 - Diagnóstico em Laboratório
Clínico

(5.765 procedimentos/ mês)

-
Meta Trimestral:

17.295 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

1,0%

16
02.04 - Diagnóstico por Radiologia

(2.311 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

6.933 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

1,0%

17
02.05 - Diagnóstico por
Ultrassonografia

(260 procedimentos/ mês)

-
Meta Trimestral:

780 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 2,0%

18
02.06 – Diagnóstico por Tomografia

(141 procedimentos/ mês)
-

Meta Trimestral:

423 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,0%

19
02.09 – Diagnóstico por
Endoscopia

(183 procedimentos/ mês)

-
Meta Trimestral:

549 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 2,0%

20
02.11 - Métodos Diagnósticos em
Especialidades (ECG)

(189 procedimentos/ mês)

-
Meta Trimestral:

567 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 1,0%

AMBULATÓRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

21

03.01.01 -
Consultas/Atendimentos/

Acompanhamentos-Consulta
Médica/Outros Profissionais de
Nível Superior

(7.184 procedimentos/mês)

 
Meta Trimestral:

21.552 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

7,5%

22

03.01.06 -
Consultas/Atendimentos/

Acompanhamentos-Consultas /
Atendimento às Urgências em
Geral

(5.763 procedimentos/mês)

 
Meta Trimestral:

17.289 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

6,0%

23

03.02 - FISIOTERAPIA:
03.02.01 - Assistência
Fisioterapêutica em alterações
obstétricas,
neonatais, e uroginecológicas

03.02.02 - Assistência
Fisioterapêutica em alterações
oncológicas
03.02.03 - Assistência
Fisioterapêutica em Oftalmologia
03.02.04 - Assistência
Fisioterapêutica cardiovasculares e  

Meta Trimestral:

7.743 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin. 2,5%
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pneumofuncionais
03.02.05 - Assistência
Fisioterapêutica nas disfunções
músculo
esqueléticas (todas as origens)
03.02.06 - Assistência
Fisioterapêutica nas alterações em
neurologia
03.02.07 - Assistência
Fisioterapêutica em queimados

(2.581 procedimentos/mês)

7.743 procedimentos DATASUS / Tabwin.

24

CIRURGIAS AMBULATORIAIS:

(399 procedimentos/ mês)

04.01 - Pequenas cirurgias e
cirurgias de pele, tecido
subcutâneo e mucosa

04.04 - Cirurgia das vias aéreas
superiores, da face, da cabeça e do
pescoço

04.05 – Cirurgia do aparelho da
visão

04.06 - Cirurgia do aparelho
circulatório

04.07 - Cirurgia do aparelho
digestivo, órgãos anexos e parede
abdominal

04.08 - Cirurgia do sistema
osteomuscular

04.09 – Cirurgia do aparelho
geniturinário

04.10 – Cirurgia da mama

04.11 – Cirurgia obstétrica

04.14 – Bucomaxilofacial

04.15 - Outras cirurgias

04.17 - Anestesiologia

 
Meta Trimestral:

1.197 procedimentos

Contrato de Gestão;
DATASUS / Tabwin.

2,0%

INTERNAÇÃO

25
CLÍNICA
MÉDICA:                                                              

(78 saídas hospitalares/mês)

 

Meta
Trimestral:

234
procedimentos

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin.

10,5%

26
CLÍNICA PEDIÁTRICA:

(83 saídas hospitalares /mês)
 

Meta
Trimestral:

249
procedimentos

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin.

7,0%

27
CLÍNICA OBSTÉTRICA: 

(231 saídas hospitalares /mês)
 

Meta
Trimestral:

693
procedimentos

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin.

19,5%

28

 

 CLÍNICA CIRÚRGICA:

(168 saídas hospitalares/mês), de
acordo com a distribuição a seguir:

    

29

SUBGRUPOS:

04.07 - Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Órgãos anexos e Parede
Abdominal

(16 saídas hospitalares /mês)

-

Meta
Trimestral:

48
procedimentos

 

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin.

 

2,5%

30
04.08 - Cirurgia do Sistema
Osteomuscular -

Meta
Trimestral:

129
procedimentos

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin. 6,5%
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(43 saídas hospitalares /mês) procedimentos

 

Tabwin.

31
04.09 - Cirurgia do Aparelho
Geniturinário

(09 saídas hospitalares /mês)

-

Meta
Trimestral:

27
procedimentos

 

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin. 1,5%

32
04.15 – Outras Cirurgias

(85 saídas hospitalares /mês)
-

Meta
Trimestral:

255
procedimentos

 

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin. 13,0%

33

DIVERSAS:

(15 saídas hospitalares /mês)

04.01 – Pequenas cirurgias e
cirurgias de pele, tecido
subcutâneo e mucosa

04.02 - Cirurgia de glândulas
endócrinas

04.03 – Cirurgia do sistema nervoso
central e periférico

04.04 – Cirurgia das vias aéreas
superiores, da face, da cabeça e do
pescoço

04.05 – Cirurgia do aparelho da
visão

04.06 - Cirurgia do aparelho
circulatório

04.10 - Cirurgia de mama

04.12 – Cirurgia torácica

04.13 - Cirurgia reparadora

04.14 – Bucomaxilofacial

-

 

Meta
Trimestral:

45
procedimentos

 

 

Contrato de Gestão; DATASUS /
Tabwin.

 

2,5%

TOTAL GERAL OBTIDO 100%

 

4. A CONTRATADA só obterá o peso percentual definido para os indicadores qualitativos,
quando alcançar os parâmetros estipulados contratualmente.

 

5. Para calcular o percentual de desempenho alcançado dos indicadores quantitativos,
quando não houver sido atingida a meta contratada, será utilizada uma regra de três
simples, considerando: a quantidade produzida multiplicada pelo o peso percentual do
indicador, dividido pela meta pactuada.

 

6. Quando houver sido alcançada ou superada a meta quantitativa contratada, será
atribuído o peso percentual definido para o indicador.

 

IV. Avaliação dos Desvios da Produção Pactuada

1. Os desvios serão analisados, conforme descrito anteriormente, e, gerarão uma variação
proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à CONTRATADA conforme
quadro a seguir:

 

FAIXA DE DESEMPENHO VALOR A PAGAR

Até 50 % 0% do valor da parte variável

51 a 74% 60% do valor da parte variável

75 a 89% 80% do valor da parte variável

90 a 100% 100% do valor da parte variável
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Brito Bittencourt, Representante
Legal da Empresa, em 23/11/2020, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Vilas Boas Pinto, Secretário de
Estado, em 26/11/2020, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00024504759 e o código CRC 00F17FFF.

Referência: Processo nº 019.5120.2019.0088320-22 SEI nº 00024504759
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LICITAÇÕES 
SALVADOR, TERÇA-FEIRA, 1o DE DEZEMBRO DE 2020 - ANO CV - No 23.040

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

DIÁRIO OFICIAL

APOSTILA 28 de 24 de  NOVEMBRO de 2020

CONTRATO nº 012/2020 - CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA através da 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. SESB, CNPJ nº.05.818.630/0001-52 CONTRATADA: 
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. CNPJ/MF nº 
35.467.604/0001-27 - OBJETO: Expandir a presente Apostila de acordo com o processo SEI nº. 
019.8569.2020.0132708-68  para alteração da categoria econômica da despesa e inclusão 
de nova fonte de recurso ao Contrato nº 012/2020, firmado junto à empresa FUTURE ATP 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., conforme disposição a seguir:

De: 3.3.90.39
Para: 4.4.90.39
Inclusão da fonte de recurso: 0.130.000000.
<#E.G.B#488471#11#533038/>
<#E.G.B#488175#11#532737>
RESUMO DO 1º (PRIMEIRO)  TERMO ADITIVO DE CONTRATO/SECRETARIA DA SAÚDE DO 
ESTADO DA BAHIA/HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE
PROCESSO Nº.: 019.8084.2020.0116041-81. CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ HOSPITAL 
GERAL DO ESTADO. CONTRATADA: Mega Soluções Científicas e Locação Eireli, CNPJ: 
12.086.330/0001/20. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
nº. 060/2019, de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reparo, com 
reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes em 11 (onze) Cardioversores, modelo 
Lifeshock Pró e 01 (uma) Reprocessadora Endoscópica, modelo Endolav, ambos da marca 
Lifemed, instalados no HGE,  por mais 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 152.619,96(cento 
e cinqüenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais, noventa e seis centavos), sendo R$ 
71.499,96 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais, noventa e seis cetavos) o valor 
referente à prestação de serviços e R$ 81.120,00(oitenta e um mil, cento e vinte reais) o valor 
estimativo para gasto com reposição de peças. DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 
27 de novembro de 2020. VIGÊNCIA: 28/11/2020 a 27/11/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
33.90.39. PROJETO ATIVIDADE: 2641. FONTE DE RECURSO: 130/281. Salvador, 30 de 
novembro de 2020. André Luciano Santana de Andrade - Diretor Geral.
<#E.G.B#488175#11#532737/><#E.G.B#488259#11#532821>
RESUMO DO 1º ( PRIMEIRO)  TERMO ADITIVO DE CONTRATO/SECRETARIA DA SAÚDE 
DO ESTADO DA BAHIA/HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE
PROCESSO Nº.: 019.8084.2020.0121355-41. CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ HOSPITAL 
GERAL DO ESTADO. CONTRATADA: Mega Soluções Científicas e Locação Eireli, CNPJ: 
12.086.330/0001-20. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 
nº. 063/2019, de prestação de serviços de manutenção corretiva e de reparo, com reposição 
eventual de peças, acessórios e lubrificantes em 24 (vinte e quatro) Oxímetros de Pulso, sendo 
17 (dezessete) marca  Moriya e 07 (sete) marca Emai, instalados no HGE, por mais 12 (doze) 
meses. VALOR GLOBAL: R$ 94.847,68(noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais, 
sessenta e oito centavos), sendo R$ 39.847,68 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais, 
sessenta e oito centavos) o valor referente à prestação de serviços e R$ 55.000,00 (cinqüenta e 
cinco mil reais) o valor estimativo para gasto com reposição de peças. DATA DE ASSINATURA 
DO TERMO ADITIVO: 27 de novembro de 2020. VIGÊNCIA: 28/11/2020 a 27/11/2021. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39. PROJETO ATIVIDADE: 2641. FONTE DE RECURSO: 130/281. 
Salvador, 30 de novembro de 2020. André Luciano Santana de Andrade - Diretor Geral.
<#E.G.B#488259#11#532821/>
<#E.G.B#488536#11#533104>
RESUMO DO 4º (QUARTO)  TERMO ADITIVO DE CONTRATO/SECRETARIA DA SAÚDE DO 
ESTADO DA BAHIA/HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE
PROCESSO Nº.: 019.8084.2020.0116051-52. CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ 
HOSPITAL GERAL DO ESTADO. CONTRATADA: Odontobiomed  Comercial Ltda, CNPJ: 
02.430.035/0001-96. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar o prazo de vigência do 
contrato nº. 066/2017, de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de 
reparo, com reposição eventual de peças, acessórios e lubrificantes em 26 (vinte e seis) 
Bisturis Eletrônicos, marca WEM de diversos modelos, instalados no HGE 1 e HGE 2, por 
mais 12 (doze meses) meses. VALOR GLOBAL: R$ 113.100,00(cento e treze mil e cem 
reais), sendo R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) o valor referente à prestação 
de serviços e R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) o valor estimativo para gasto com 
reposição de peças. DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 27 de novembro 
de 2020. VIGÊNCIA: 27/11/2020 a 26/11/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39. 
PROJETO ATIVIDADE: 2641. FONTE DE RECURSO: 130/281. Salvador, 30 de novembro 
de 2020. André Luciano Santana de Andrade - Diretor Geral.
<#E.G.B#488536#11#533104/>
<#E.G.B#488275#11#532840>
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - SAIS
DIRETORIA GERAL DE GESTÃO DE UNIDADES PRÓPRIAS - DGGUP
DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES PRÓPRIAS - DAOUP
RESUMO DO TERMO ADITIVO N.º 175/2020 AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 021/2017
CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA ESTADUAL 
DA SAÚDE / FESBA. CONTRATADA: Instituto de Gestão e Humanização - IGH, CNPJ/MF n.º 
11.858.570/0001-33. OBJETO: Reajuste do valor de custeio do Contrato n.º 021/2017 para 
operacionalização da gestão do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado 
no município de Porto Seguro, Estado da Bahia. Prazo: 17 (dezessete) meses, com vigência 
a partir de Novembro 2020. VALOR MENSAL: passou para R$ 4.377.206,92 (quatro milhões, 
trezentos e setenta e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos). VALOR GLOBAL: 
R$ 74.412.517,64 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e dezessete 
reais e sessenta e quatro centavos).UG: 3.19.601.0083 - SAIS - PA: 2640 - F: 100/130/281 - ED: 
3.3.90.39. Data da assinatura: 26/11/2020. Processo n.º 019.5120.2019.0088320-22.

<#E.G.B#488275#11#532840/>
<#E.G.B#488219#11#532782>

SECRETARIA DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE - SAIS
COORDENAÇÃO SUPORTE OPERACIONAL - CSO
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

CONTRATOS - AFM/APS Nº 095/2020

AFM Nº CREDOR CNPJ VALOR
19.148.00449/2020 Imperio Eletro 

e Informatica 
EIRELI

33.721.795/0001-86 240,00

                              

Em, 27/11/2020

VITOR CARDOZO
Coordenação de Compras/SAIS
<#E.G.B#488219#11#532782/>
#E.G.B#488263#11#532827>
SESAB/SUVISA/LABORATÓRIO CENTRAL GONÇALO MONIZ/LACEN
RESUMO DO CONTRATO Nº. 046/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.5078.2020.0064876-93
Contratante: SESAB/SUVISA/Laboratório Central Gonçalo Moniz/Lacen. Contratada: IDEXX 
BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ nº 00.377.455/0001-20. Objeto: Aquisição de FRASCO 
estéril para coleta de amostras de água potável, com tiossulfato, confeccionado material 
resistente, capacidade 120 ml. Pregão Eletrônico nº 050/2020. Vigência:  12 (DOZE) meses, 
a partir de 30/11/2020 e com término em 29/11/2021. Valor Global: estimado de R$ 166.400,00 
(Cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais). Unidade Gestora: 0046 - LACEN. Fontes 
de Recursos 281/282/681/682. Data da Assinatura: 30/11/2020. Assinam: Fabio Vilas Boas 
Pinto - Secretário da Saúde do Estado da Bahia e Lidia Mayumi Shigaki - CONTRATADA.
<#E.G.B#488263#11#532827/><#E.G.B#488277#11#532841>
CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
CEPRED - COMPRA ELETRÔNICA

CONTRATADA: ORTOPEDIA ORTOTECNICA BAHIA LTDA PROC. 019.8699.2020.0112666-
63. RM 19.36830/2020. AFM 19.150.00753/2020. OBJETO. PROTESE, exoesqueletica, 
transtibial. VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). AMPARO LEGAL: NO ART 59 
INCISO II DA LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO 
DE 2020 - NORMELIA QUINTO DOS SANTOS-DIRETORA.

CONTRATADA: VOLARE MANUTENCAO EIRELI. PROC. 019.9201.2020.0130630-23. 
RS 19.36573/2020. APS 19.150.000017/2020. OBJETO. MANUTENCAO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE CONDICIONADOR.  VALOR: R$ 3.043,13 (três mil e quarenta e três reais 
treze centavos). AMPARO LEGAL: NO ART 59 INCISO II DA LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 
2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - NORMELIA QUINTO DOS SAN-
TOS-DIRETORA.

CONTRATADA: WESLEY REGO BADARO. PROC. 019.5120.2020.0026832-48. RM 
19.37108/2020. AFM 19.150.00769/2020. OBJETO.  LARINGE, eletrônica. VALOR: R$ 
2.087,00 (dois mil e oitenta e sete reais). AMPARO LEGAL: NO ART 59 INCISO II DA 
LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - 
NORMELIA QUINTO DOS SANTOS-DIRETORA.

CONTRATADA: AUDICEU DE SOUZA SANTOS. PROC. 019.9201.2020.0130747-34. RM 
19.36574/2020. AFM 19.150.00770/2020. OBJETO.  FORMULARIO, timbrado, cartao de 
aprazamento. VALOR: R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais). AMPARO 
LEGAL: NO ART 59 INCISO II DA LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 2005. SALVADOR- DATA- 
30 DE NOVEMBRO DE 2020 - NORMELIA QUINTO DOS SANTOS-DIRETORA.

CONTRATADA: MED SHOPPING COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA. 
PROC. 019.9207.2020.0134330-45. RM 19.37676/2020. AFM 19.150.00777/2020.  OBJETO 
Prestaçao de Serviços de Protetizaçao e Fornecimento de Aparelhos de Amplificaçao 
Sonoras Indivudual- AASI. VALOR: R$ 26.550,00. AMPARO LEGAL: NO ART 59 INCISO II 
DA LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - 
NORMELIA QUINTO DOS SANTOS-DIRETORA.

CONTRATADA: SONARTE - Soluções Auditivas LTDA - EPP. PROC. 019.9207.2020.0134323-
16. RM 19.37672/2020. AFM 19.150.00772/2020. OBJETO Prestaçao de Serviços de 
Protetizaçao e Fornecimento de Aparelhos de Amplificaçao Sonoras Indivudual- AASI. 
VALOR: R$ 46.050,00 AMPARO LEGAL: NO ART 59 INCISO II DA LEI 9433 DE 1º DE MARÇO 
DE 2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - NORMELIA QUINTO DOS SAN-
TOS-DIRETORA.

CONTRATADA: JMR CENTRO AUDITIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA. PROC. 
019.9207.2020.0134306-15. RM 19.37667/2020. AFM 19.150.00774/2020. OBJETO Prestaçao 
de Serviços de Protetizaçao e Fornecimento de Aparelhos de Amplificaçao Sonoras 
Indivudual- AASI. VALOR: R$ 24.675,00 . AMPARO LEGAL: NO ART 59 INCISO II DA 
LEI 9433 DE 1º DE MARÇO DE 2005. SALVADOR- DATA- 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - 
NORMELIA QUINTO DOS SANTOS-DIRETORA.

CONTRATADA: AUDIO COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA. PROC. 
019.9207.2020.0134285-56. RM 19.37665/2020. AFM 19.150.00776/2020. OBJETO Prestaçao 
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U
ainda se consolida como um
dos   principais destinos  tu-
rísticos do país. A procura
por passagens para o Esta-
do tem dado um pequeno
alento para o segmento, a
presidente da seccional bai-
ana da Associação Brasilei-
ra de Agências de Viagens
(ABAV- BA), Ângela Carva-
lho diz que no momento  as
pessoas procuram viagens
próximas e Nacionais e com
praticamente as fronteiras
internacionais fechadas nin-
guém quer arriscar. A movi-
mentação calculada é de
20% das operações em re-
lação ao mesmo período do
ano passado.

“Tivemos um ano exce-
lente para o setor em 2019.
Mas a pandemia travou tudo.
Com tantas melhorias prin-
cipalmente na capital com a
construção do Centro de
Convenções e obras de res-

m verão atípico
sem festas,  aglo-
merações e rico
em protocolos sa-
nitários, mas ape-
sar disso a Bahia

Setor turístico ainda vive incertezas

CLEUSA DUARTE
REPÓRTER

Como fica a vida sexual após o câncer de próstata?
Quanto mais cedo for descoberta a doença, mais chances de manter a sexualidade

 Uma das maiores preo-
cupações quando se fala
câncer de próstata é a dis-
função erétil (impotência
sexual), além da incontinên-
cia urinária. Sem dúvidas, o
assunto mexe com a cabe-
ça dos pacientes e, de for-
ma equivocada, acaba sen-
do um motivo para postergar
o rastreio que possibilita a
detecção precoce, favorece
a cura e permite melhores
resultados no tratamento,
reduzindo as sequelas. No
Novembro Azul, esse tema
merece atenção quando se
fala em promoção da saúde
masculina de forma integral.

Em grande parte dos
casos em que a doença está
localizada na próstata, o tra-
tamento do câncer é feito
com cirurgia (convencional
aberta ou robótica) ou com
radioterapia. “A próstata fica
muito próxima dos nervos
responsáveis pela ereção.
Por isso, a cirurgia normal-
mente afeta a região, poden-
do causar disfunção erétil,
que pode ser revertida den-
tro de 6 meses a um ano,
com acompanhamento mé-
dico adequado e uso de
medicações, em alguns ca-
sos”, explica o urologista
Rogério Eirado, da Clínica

SIM/Grupo AMO.
O médico reforça que o

tratamento para o câncer de
próstata pode ter intuito cu-
rativo ou de controle e, por
isso, a busca pelo especia-
lista é o melhor caminho
para todos os pacientes.
Rogério Eirado diz ainda
que, se houver indicação ci-
rúrgica, quanto mais cedo
esse câncer for descoberto,
quanto menor for o tumor,
mais preservadora pode ser
a cirurgia, gerando menos
impactos na sexualidade.

“Vale destacar que a
condição sexual do homem
anterior à cirurgia é o princi-

ATRATIVOS A procura por passagens teve um incremento, mas ainda está
abaixo do esperado. Hotéis e resorts fazem promoções para atrair o cliente

O verão será atípico, sem
festas e sem Carnaval, e isso
pode afetar o segmento

tauro, as previsões eram
excelentes. Mas estamos
operando com apenas 20%
de nossa capacidade”, rela-
ta Ângela.

A verdade é que já con-
seguimos perceber a chega-
da de turistas pela capital
baiana, eles chegam princi-
palmente por avião e rodovi-
ária. “A maior procura por vi-
agens vem do sul do país,
principalmente de São Pau-
lo. Os turistas querem prai-
as, a orla da capital e cida-
des como Trancoso, Ilhéus,
Porto Seguro, Itacaré, Mor-
ro de São Paulo tem tido boa
procura e claro Salvador”,
destaca Ângela.

Sobre o turismo Interna-
cional, Ângela constata, “na
América do Sul temos Co-
lômbia, Argentina e Chile
reabertos, sendo que no
Chile o turista precisa reali-
zar uma quarentena de 14
dias. Existe ainda a exigên-
cia dos testes para corona-
vírus, ninguém quer arriscar.
Na Europa está tendo a se-
gunda onda e os países
abrem e fecham. Quem via-
jar pode pegar restrições no
país estrangeiro.”

Geraldo Guedes de San-
tana Filho, Diretor Operaci-

onal da Foccus está em sin-
tonia com a exposição de
Ângela, “temos vendido e
recebido procura de pacotes
 por pessoas do Sul do país
para as cidades com praias
na Bahia. Aqui também no
Estado as viagens são cur-
tas, às vezes pelo nordeste
como Aracaju , Natal, Reci-
fe. Mas é tudo muito  novo,
conviver  com protocolos.
Em geral as viagens ficam
pelo Estado.”

Em relação a viagens
Internacionais ele destaca,
“momento de incertezas nin-

guém quer arriscar. Quem
viaja para o Chile com a exi-
gência de quarentena de 14
dias é por questão familiar,
negócio. Na Argentina tam-
bém está liberado, mas lá
também as restrições estão
bem severas  e o turista não
quer viajar para ficar no Ho-
tel com restrições.”

Sobre Europa, Guedes
acha impraticável, “além de
estarem com restrições, as
fronteiras estão se fechando,
as vezes abrem, as vezes
fecham. Muito arriscado.”

Para Airam Franciê, da

Franciê Viagens, o momen-
to é de vender pacotes pro-
mocionais em resorts, “es-
tou oferecendo pacotes com
promoções para cidades do
nordeste com praias e tam-
bém na Bahia. A  maioria dos
turistas e das procuras vêm
do sul do País. Mesmo as-
sim, o momento é de
dificuldades.A procura ainda
é muito pequena, em torno
de 20%. Estou no Home
Office e me sustento com o
salão de beleza, que segue
os protocolos exigidos pelos
órgãos governamentais.”

Sábado e domingo, 28 e 29/11/2020 Cidade Tribuna da Bahia6

pal indicador da recuperação
após o tratamento”, sinaliza
o urologista, lembrando que
as técnicas  cirúrgias  evo-
luíram muito, assim como a
qualidade dos medicamen-
tos que podem ser prescri-
tos no pós-operatório.

 
SEM CIRURGIA

 Devendo ser avaliado de
forma individual, o câncer de
próstata pode ter tratamento
não-cirúrgico, à base de ra-
dioterapia ou hormoniotera-
pia. “No caso da radioterapia,
o impacto na função sexual
não é imediato. As lesões aos
nervos responsáveis pela ere-

ção ocorrem progressivamen-
te ao longo do tempo”, diz
Rogério Eirado.

A hormonioterapia é in-
dicada para casos mais
avançados, quando se opta
pelo bloqueio hormonal para
suprimir a testosterona, que
alimenta o tumor e é um dos
hormônios mais importantes
na libido. “A questão sexual
afeta diretamente a qualida-
de de vida do homem. Por
isso, cada caso precisa ser
avaliado individualmente pelo
especialista, juntamente
com o paciente, para a defi-
nição do melhor tratamento”,
explica.

Um espaço amplo e
moderno para recepcionar
os visitantes de todo o
mundo em um dos
principais pontos turísticos
da cidade: o Elevador
Lacerda, no Centro, bem
em frente à Praça Thomé
de Souza, ou Praça
Municipal. Completamente
requalificado pela
Prefeitura, o Centro de
Atendimento ao Turista
(CAT) foi entregue nesta
sexta-feira (27). Estiveram
presentes na ocasião o
prefeito ACM Neto e o vice,
Bruno Reis, além do
secretário municipal de
Cultura e Turismo (Secult),
Pablo Barrozo, e do
presidente da Empresa
Salvador Turismo (Saltur),
Isaac Edington.

 O CAT funciona todos
os dias, das 10h às 18h. No
local, além da recepção
para atendimento ao
público, com 12
profissionais atuando em
esquema de revezamento,
estão disponíveis itens
como banheiro adaptado
para pessoas com
deficiência, acesso à
internet. Em breve, será
instalada uma mesa
sensível ao toque (touch
screen) com orientações às
pessoas sobre o que fazer e
roteiros que podem seguir.
O investimento municipal foi
de, aproximadamente,
R$280 mil.

 Para o prefeito, não
havia lugar mais apropriado
para esta estrutura, por
estar situada em um local
de maior profusão de
turistas, por onde passam
milhares de pessoas toda
a semana. “O Centro de
Atendimento ao Turista é
fundamental para que o
visitante esteja bem
orientado ao chegar à
cidade. Um espaço
interativo com um conjunto
de informações sobre
Salvador para que o turista,
principalmente aquele que
chega pela primeira vez,
tenha apoio da Prefeitura
para acessar serviços e
conhecer os principais
pontos da cidade”, avaliou
ACM Neto.

Turistas terão
melhor
atendimento no
Elevador Lacerda

Foto- Romildo de Jesus

Ainda sem o comando
do técnico Mano Menezes
no banco de reservas,
infectado pelo vírus do Covid-
19, o time do Bahia volta está
noite à Arena Fonte Nova
com o desafio de ampliar o
seu melhor momento como
mandante, com jogos em
Salvador. Às 19 horas o
Tricolor baiano recebe o São
Paulo, 3º colocado, no jogo
válido pela 23ª rodada da
Série A do Campeonato Bra-

SÃO PAULO NA ARENA

Esportes

Bahia quer a 7ª vitória na Fonte
sileiro, determinado ao 7º
triunfo consecutivo, chegar
aos 31 pontos ganhos para
voltar à parte de cima da ta-
bela de classificação, e
manter viva a luta pelo G-6.

Com 28 pontos, 11º lu-
gar na classificação da Sé-
rie A, por enquanto, o Bahia
está se garantindo na Copa
Sul-Americana do próximo
ano. Mas o Tricolor baiano
está em fase de ascensão
sob o comando de Mano

Menezes, ganhou os últimos
seis jogos em Salvador con-
tra Vasco, Atlético Mineiro,
Fortaleza e Botafogo, pelo
Brasileiro, Melgar do Peru e
Unión San Lorenzo, da Ar-
gentina, pela Copa Sul-Ame-
ricana, e quer manter essa
pegada, esse ritmo, contra
o São Paulo.

O auxiliar técnico
Claudinho Prates, que está
respondendo pelo time du-
rante a recuperação de
Mano Menezes, com Lucas
Fonseca e Anderson Martins
suspensos, promove a volta
de Ernando à zaga, recupe-
rado de contrusão, jogando
ao lado de Juninho. A dele-
gação do São Paulo chegou

ontem a Salvador sem o za-
gueiro Diego Costa,
suspenso pelo 3º cartão
amarelo, mas com a volta do
atacante Brenner e do
meiaHernanes.

Ficha – O árbitro gaú-
cho, Leandro Pedro Vuaden
dirige o jogo às 19hs na Are-
na Fonte Nova; Bahia –
Douglas,Nino Paraíba,
Ernando, Juninho e Juninho
Capixaba; Gregore, Edson e
Elias; Élber, Gilberto e
Fessin; Técnico: Cláudio
Prates; São Paulo - Tiago
Volpi; Juanfran, Arboleda,
Léo e Reinaldo; Luan, Daniel
Alves, Igor Gomes e Gabriel
Sara; Luciano e Brenner;
Técnico: Fernando Diniz.

Por conta do 2º turno das
eleições Municipais em vári-
as cidades brasileiras, o tor-
cedor vai ficar sem o futebol
neste domingo. Todos os jo-
gos das quatro Séries A, B, C
e D da CBF – Confederação
Brasileira de Futebolestão pro-
gramados para este sábado,
ou na segunda-feira, dia 30 de
novembro. Hoje, pela Série A,
além de Bahia x São Paulo,

Caiu no colo do técnico
da equipe sub-20 do Vitória,
Rodrigo Chagas, a missão de
comandar o time principal,
diante do CRB de Maceió, no
jogo desta noite no Estádio
Manoel Barradas, válido pela
24ª Rodada da Série B. Isso
porque, a diretoria Rubro-Ne-
gra foi surpreendida com o pe-
dido de demissão do técnico
Eduardo Barrocas, na manhã
de sexta-feira (27), que acei-
tou uma proposta para treinar
o Botafogo, na Série A.

A campanha de Eduar-
do Barroca no comando do
time do Vitória foi sofrível.
Em nove jogos, apenas um
triunfo (3 a 0 sobre o Figuei-
rense), cinco empates e três
derrotas, com menos de
30% de aproveitamento.
Apesar de pegar  a todos de
surpresa, Barrocanão vai
deixar saudade na Toca do
Leão, afinal o treinador já
estava pressionadopor con-
selheiros e torcida que pe-
diam seu afastamento.

Em casa, na Toca do
Leão, ainda que sem torci-

SOB NOVA DIREÇÃO
Eduardo Barroca troca Vitória
pelo Bota e torcida comemora

da, com portões fechados
por conta da pandemia, o
Rubro-Negro baiano, 16º co-
locado com apenas 26 pon-
tos e 37% de aproveitamen-
to, tem obrigação de vencer
para se afastar do Z-4, o gru-
po dos quatro últimos colo-
cados que caem para a Sé-
rie C Brasileiro em 2021.

Ficha - O árbitro goiano
Jefferson Ferreira de Moraes
apita a partida deste sábado
às 18h30, no Barradão;
Vitória: Ronaldo; Léo Morais,
Wallace, Maurício Ramos e
Rafael Carioca; Guilherme
Rend, Matheus Frizzo, e Fer-
nando Neto; Thiago Lopes,
Vico e Léo Ceará; Técnico:
Eduardo Barroca; CRB - Ed-
son Mardden, Reginaldo Lo-
pes, Gum, Xandão e Igor Cá-
rius; Claudinei, Wesley e Di-
ego Torres; Pablo Dyego, Ro-
binho e Luidi; Técnico: Ramon
Menezes. Além de Vitória x
CRB, mais três jogos neste
sábado fecham a 24ª Rodada
da Série B: CSA x Ponte Pre-
ta; Guarani x Chapecoense e
Juventude x Náutico.

2º TURNO DAS ELEIÇÕES
Torcedor brasileiro fica sem
jogos de futebol no domingo

jogam Santos x Sport; Palmei-
ras x Athlético do Paraná, e
Atlético de Goiás x Internaci-
onal. Na segunda-feira, dia 30,
jogam Vasco x Ceará, e Flu-
minense x Bragantino. Na
Série C, o Jacuipense, único
baiano nesta divisão da CBF,
joga na segunda-feira, às 20hs
contra o Santa Cruz, de Reci-
fe, no Estádio de Pituaçu, em
Salvador.
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