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CHAMAMENTO PÚBLICO – SMS Nº 019/2020 

OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À ESCOLHA DE ENTIDADE DE DIREITO 

PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA 

ÁREA DE SAÚDE, PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO VISANDO A 

TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO 

E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO 

MARCOS, SEUS BENS PATRIMONIAIS NA FORMA ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS.  

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO 

DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ/MF) sob o n° 13.824.560/0001-02, com sede na Rua Coronel Sebastião Dias, 

s/n, Centro, Oliveira dos Campinhos, Santo Amaro, Estado da Bahia, CEP: 44.200-00, 

por seu Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de uma das empresas 

licitantes, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 109, 

inciso I da Lei n.º 8.666/93, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, pelos 

fatos e fundamentos a seguir aduzidos.  
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I - DA TESPESTIVIDADE: 

Preambularmente, assevere-se que a interposição do presente recurso é tempestivo, 

considerando que protocolado no prazo de cinco dias úteis da intimação do ato que 

declarou desclassificada a Recorrente, nos termos do art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

II – DOS FATOS 

Inicialmente, é importante salientar que o presente certame trata-se de seleção pública 

destinada à escolha de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 

como organização social na área de saúde, para celebrar contrato de gestão visando a 

transferência de atividades de planejamento gestão, operacionalização e execução das 

ações e serviços de saúde do pronto atendimento são marcos, seus bens patrimoniais 

na forma estabelecida neste edital e seus anexos. 

Nessa esteira, a Recorrente foi surpreendido pela decisão desta Comissão, que a 

desclassificou, nos seguintes termos: 

Em que pese ao Parecer de Saneamento da SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV - INSTITUTO DE 

SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA em sua Proposta Orçamentária: i. 

apresentou isenção na planilha de encargos sociais e trabalhistas tendo 

em vista que não foi constatado por esta Comissão que a referida entidade 

é detentora do CEBAS ou qualquer imunidade tributária; ii. Não 

atendimento quanto ao valor previsto para o item A3 – Encargos sociais 

incidentes sobre a remuneração, que está abaixo do proposto e o valor 

previsto para o item A4 - Provisionamento, que está acima do proposto, 

divergindo com o informado na memória de cálculo das incidências de 

encargos sociais e trabalhistas; iii. Ausência de previsão de gratificação 

normativa legal (setor fechado) para os profissionais de enfermagem 

(Enfermeiro e Técnico de enfermagem) e Responsabilidade técnica para as 
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categorias que se aplicam; iv. Ausência de Quadro detalhado de despesas 

de pessoal por Categoria profissional conforme previsão do Edital no que 

concerne ao campo Provisionamento. Nestes termos, a Comissão decidiu 

pela desclassificação da Entidade por descumprir o item 4.4.3, Seção B c/c 

item 2 da Seção C do Edital, na forma deste Parecer. 

Ocorre que a decisão não atende ao Edital, tampouco, não reflete a análise da proposta 

da Recorrente, pelo que deve ser reformada, para declarar a Recorrente classificada.  

Desse modo, inconformado a referida decisão, apresenta recurso administrativo para 

que esta Comissão reveja a decisão de desclassificação da Recorrente, para declarar 

classificada, nos termos das razões a seguir expostas.    

III – DO MÉRITO RECURSAL  

A - DA DESNECESSIDADE DO CEBAS – RECONHECIMENTO PELA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PELO PRÓPRIO 

MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP:  

Inicialmente, a decisão recorrida apontou que “apresentou isenção na planilha de 

encargos sociais e trabalhistas tendo em vista que não foi constatado por esta Comissão 

que a referida entidade é detentora do CEBAS ou qualquer imunidade tributária;”. 

Ocorre que a referida afirmação de que “a referida entidade é detentora do CEBAS ou 

qualquer imunidade tributária” não é verdadeira, senão vejamos.  

A empresa Recorrente existe desde 11 de abril de 1975, ou seja, antes do CEBAS, 

instituído pela Lei n.º 12.101/2009, ou seja, o reconhecimento da Recorrente como 

Organização Social já se encontra declarada junto à Receita Federal do Brasil e ao 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social.  

Inclusive, esta Secretaria reconhece tal qualificação, tanto que exerce gestão 
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compartilhada da UPA ALDROALDO ALBERGARIA desde dezembro de 2020 e, 

mensalmente, esta Secretaria reconhece a imunidade tributária declarada na prestação 

de contas. 

Ora, a afirmação de que “a referida entidade é detentora do CEBAS ou qualquer 

imunidade tributária” é inverídica, uma vez que o CEBAS foi criado para conceder e 

reconhecer as entidades sem fins lucrativos criadas POSTERIORMENTE, o que não 

configura no presente caso. 

Desse modo, considerando que empresa Recorrente existe desde 11 de abril de 1975, 

ou seja, antes do CEBAS, instituído pela Lei n.º 12.101/2009, bem como, que o 

reconhecimento da Recorrente como Organização Social já se encontra declarada junto 

à Receita Federal do Brasil e ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social e, ainda, 

que esta Secretária reconhece, mensalmente, a imunidade tributária da recorrente 

quando da análise da prestação de contas decorrente do contrato de gestão da UPA 

ALDROALDO ALBERGARIA, requer seja provido o Recurso para reconhecer a imunidade 

tributária da Recorrente e, consequentemente, considerar válida a proposta com a 

isenção na planilha de encargos sociais e trabalhistas. 

B) DA VALIDADE DA PROPOSTA  

A decisão recorrida, consignou quanto a proposta de preços apresentada pela 

Recorrente, o seguinte: 

ii. Não atendimento quanto ao valor previsto para o item A3 – Encargos sociais 

incidentes sobre a remuneração, que está abaixo do proposto e o valor previsto 

para o item A4 - Provisionamento, que está acima do proposto, divergindo com o 

informado na memória de cálculo das incidências de encargos sociais e 

trabalhistas; iii. Ausência de previsão de gratificação normativa legal (setor 

fechado) para os profissionais de enfermagem (Enfermeiro e Técnico de 

enfermagem) e Responsabilidade técnica para as categorias que se aplicam; iv. 
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Ausência de Quadro detalhado de despesas de pessoal por Categoria profissional 

conforme previsão do Edital no que concerne ao campo Provisionamento. Nestes 

termos, a Comissão decidiu pela desclassificação da Entidade por descumprir o 

item 4.4.3, Seção B c/c item 2 da Seção C do Edital, na forma deste Parecer. 

No que se refere ao item destacado (ii), vale consignar que a referida interpretação 

decorre do não reconhecimento pela Comissão da imunidade tributária da Recorrente. 

Contudo, conforme afirmado e comprovado no tópico anterior, a Recorrente possui a 

imunidade tributária, pois sua existência é anterior a criação do CEBAS, estando sua 

imunidade tributária devidamente reconhecida pela Receita Federal do Brasil e ao 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social. 

Por fim, no que se refere ao item (iii), importa consignar que inexiste atualmente 

gratificação normativa legal (setor fechado) para os profissionais de enfermagem 

(Enfermeiro e Técnico de enfermagem), como afirma a Comissão. 

Destarte, outrossim, que alguns hospitais filantrópicos pagam a gratificação normativa 

legal (setor fechado) para os profissionais de enfermagem (Enfermeiro e Técnico de 

enfermagem) em decorrência de acordo coletivo e, não, de convenção coletiva. 

Desse modo, inexistindo qualquer obrigação normativa para pagamento de gratificação 

normativa legal (setor fechado) para os profissionais de enfermagem (Enfermeiro e 

Técnico de enfermagem) nas convenções coletivas das respectivas categorias, não há 

que se falar em erro na proposta de preços da Recorrente. 

Outrossim, também não assiste razão à Comissão no que se refere a alegação que a 

Recorrente não previu gratificação normativa legal para os responsáveis técnicos para 

as categorias que se aplicam. 

Nesse sentido, importa consignar que inexiste em qualquer convenção coletiva a 
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obrigação de pagar gratificação pelo exercício do ônus de responsabilidade técnica, se 

este profissional já possui salário-base diferenciado. 

Desse modo, considerando que os salários-base dos responsáveis técnicos se 

encontram superiores aos salários-base dos demais profissionais da mesma categoria, 

não há que se falar em pagamento de gratificação pelo exercício do ônus de 

responsabilidade técnica; 

Ademais disso, importa consignar a existência de quadro detalhado de despesas de 

pessoal por categoria profissional, conforme previsão do Edital no que concerne ao 

campo provisionamento. Desse modo, requer seja provido o presente recurso 

administrativo, para declarar a Recorrente classificada, passando a análise do Plano de 

Trabalho, pois válida a proposta da Recorrente, nos termos do Edital. 

X – DOS PEDIDOS:  

Face ao exposto, requer seja provido o Recurso para reconhecer a imunidade tributária 

da Recorrente e, consequentemente, considerar válida a proposta com a isenção na 

planilha de encargos sociais e trabalhistas e, ainda, para declarar a Recorrente 

classificada, passando a análise do Plano de Trabalho, pois válida a proposta da 

Recorrente, nos termos do Edital.  

Termos em que, pede deferimento. Salvador/BA, 05 de novembro de 2021. 

_____________________________________________ 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – 

INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA – CNPJ: 13.824.560/0001-02 

Valeriano José de Freitas Neto – Presidente do Conselho de Administração 
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