
  

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF/MPBA nº 01/2020 

(Inquérito Civil nº 1.14.000.001139/2020-81) 

 

 

 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da

República  signatário,  e  o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,  por

intermédio  dos  Promotores  de  Justiça  signatários,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais  e  legais,  com  amparo  nos  artigos  127,  caput,  e  129,  inciso  III,  da

Constituição da República, artigos 1º e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993, e

artigo 23 da Resolução nº. 87/2007 do CSMPF, e ainda, no art. 27, parágrafo único, inciso

IV, da Lei nº 8.625//93

CONSIDERANDO  que ao Ministério  Público  incumbe  a defesa da ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e que

o Ministério Público tem como funções institucionais a proteção do patrimônio público e

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts.

127, caput, e 129, VI, da Constituição Federal, e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73; 

CONSIDERANDO  que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos

e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,

promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações,  visando  à  melhoria  dos  serviços  de  relevância  pública,  bem  como  o



  
  

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe

cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º,

XX,  da  Lei  Complementar  n.  75/93  e  art.  27,  parágrafo  único,  inciso  VII,  da  Lei  nº

8.625\93); 

CONSIDERANDO  o  quanto  consta  do  Inquérito  Civil  Conjunto  nº

1.14.000.001139/2020-81 instaurado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público

do Estado da Bahia para fiscalizar o Contrato nº 051/2020, firmado entre o governo do

estado e o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão

Pública (INTS) para a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde

no Hospital Espanhol; 

 

CONSIDERANDO  que,  já  em uma análise  inicial,  foram constatadas,  pela

Controladoria-Geral da União, irregularidades no Contrato nº 051/2020, conforme item 2.4

da Nota Técnica nº 13/2020/CGU-REGIONAL/BA, que transcrevemos abaixo: 

 

“2.4  -  Sobrepreço  de  R$  478.325,85  na  proposta  comercial  do  Instituto
Nacional  de  Tecnologia  e  Saúde  (INTS),  formalizada  para  gestão,
operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde no Hospital
Espanhol. 
 
O Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria Estadual de Saúde (SESAB),
publicou processo simplificado para contratação de Organização Social (OS)
visando a gestão, operacionalização e execução de ações de serviços de saúde
no Hospital Espanhol. 
Para tanto, realizou a Dispensa Pública nº 012/2020, resultando na escolha,
mediante seleção pública simplificada, do Instituto Nacional de Tecnologia e
Saúde (INTS) e conseguinte assinatura do Contrato de Gestão Emergencial nº
051/2020,  em  01.04.2020,  cujo  valor  mensal  correspondeu  a  4.980.439,15
(Global de 29.882.634,90), com prazo de duração correspondente a 180 dias. 
A área técnica da SESAB, objetivando orientar a elaboração das propostas
comerciais  por  parte  dos  potenciais  interessados,  formulou,  por  meio  do
Anexo  I  –  Modelo  de  Planilha  de  Custos,  parte  integrante  do  Termo  de
Referência, a estrutura de composição de  Custos com Pessoal nos seguintes
itens. 
 



  
  

Fonte: fl. 63 do Processo SEI nº 019.12460.2020.0029945-64 

 
Constava do referido Termo de Referência, nota explicativa determinando a
especificação  das  alíquotas  de  encargos  sociais,  trabalhistas  e  benefícios,
consoante se expressa abaixo. 
 

 
Em seguida, à fl. 64, no Anexo I A – Composição dos Encargos Sociais e dos
Impostos/Taxas/Contribuições  e  respectivas  base  de  cálculo  (%),  a  SESAB
determinou  que  a  proponente  especificasse  os  encargos  sociais,  impostos,
taxas  e  contribuições,  a  respectiva  base  de  cálculo  e  a  sua  alíquota,
informando que as entidades  beneficentes de assistência social,  certificados
com base na Lei Federal nº 12.101/2009, deveriam excluir a cota patronal do
INSS, sob pena de invalidação da proposta e consequente desclassificação. 
 

 
 

Ocorre que entidades portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência  Social  (CEBAS)  –  Lei  Federal  nº  12.101/2009  –,  além  de
possuírem 



  
  

imunidade  à  incidência  das  contribuições
socais previstas nos arts. 22 e 23, da Lei Federal nº 8.212/1991, também estão
isentas  da  contribuição  ao  Serviço  Social  da  Indústria  (SESI);  ao  Serviço
Social do Comércio (SESC); ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária  (INCRA);  ao  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas
Empresas (Sebrae) e ao Salário-Educação, consoante dispõe o §5º, art. 3º, da
Lei 11.457/2007 (Vide §5, IV, do art. 109 – C da Instrução Normativa RFB nº
971, de 13 de novembro de 2009, e seu Anexo 
II).
Além disso, são imunes à incidência do PIS/Pasep, seja sobre o faturamento,
seja sobre a folha de pessoal, conforme entendimento esboçado pelo Supremo
Tribunal  Federal  ao  julgar  o  Recurso  Extraordinário  (RE)  nº  636.941/Rio
Grande do Sul. 
 
Inclusive, há manifestação da Receita Federal do Brasil, por meio da Divisão
de Tributação das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil
(Disid), baseado no referido julgado, materializado na Solução de Consulta nº
4.041 – SRRF04/Disit, de 11.12.2019, concluindo nos seguintes termos. 
 

 
 

Essa  falha  no  Termo  de  Referência  do  Edital,  repercutiu  na  proposta  da
entidade vencedora do processo simplificado de contratação, posto o INTS –
entidade portadora de CEBAS, consoante Portaria nº 534, de 26.04.2019 –  ter
contemplado em sua planilha de composição de custos com pessoal celetista,
itens  sobre  os  quais  recaem  imunidade  ou  isenção,  conforme  se  explicou
acima. 
 
Na planilha “Memória de Cálculo de Encargos Sociais/trabalhistas e 
Provisionamento”, fl. 372 do Processo SEI nº 019.12460.2020.0029945-64, o
Instituto  previu  percentual  correspondente  41,40%,  conforme  se  demonstra
abaixo. 
 
 

 
 



  
  

 
 

Contudo, considerando o fato de o INTS ser portador do CEBAS, o percentual
de  encargos  deveria  corresponder  a  no  máximo  32,31%,  já  que  não  há
incidência de INSS patronal, SESI/SESC, INCRA, SEBRAE, Salário Educação,
RAT/FAT e PIS. Neste sentido, frise-se que o INSAÚDE – umas das entidades
que  supostamente  concorreram  no  certame  –  definiu,  em  sua  proposta,  o
percentual de encargos em 31,44%, portanto, dentro do limite acima indicado.
  
Na tabela abaixo, demonstra-se a diferença entre os percentuais da proposta
do INTS e o valor que deveria constar para entidades detentoras do CEBAS. 
 
 

ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS E PROVISIONAMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO PROPOSTA INTS 
% PARA ENTIDADES COM

CEBAS 
A.1 INSS PATRONAL 0,00% 0,00% 

A.2 FGTS 8,00% 8,00% 

A.3 SESI/SESC 1,50% 0,00% 

A.4 INCRA 0,20% 0,00% 

A.5 SEBRAE 0,30% 0,00% 

A.6 
SALÁRIO 
EDUCAÇÃO 2,50% 0,00% 

A.7 RAT/FAT 2,00% 0,00% 

A.8 PIS 1,00% 0,00% 

A.9 SUBTOTAL A 15,50% 8,00% 

    

B.1 13º SALÁRIO 8,33% 8,33% 

B.2 FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS 8,33% 8,33% 

B.3 
AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 2,00% 2,00% 

B.4 AUXÍLIO DOENÇA 0,50% 0,50% 

B.5 
ACIDENTE DE 
TRABALHO 0,50% 0,50% 

B.6 FALTAS LEGAIS 0,50% 0,50% 

B.7 
LICENÇA 
PATERNIDADE 0,50% 0,50% 

 SUBTOTAL B 20,66% 20,66% 

    

C.1 
AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO 0,50% 0,50% 



  
  

C.2 
INDENIZAÇÃO 
ADICIONAL 0,50% 0,50% 

C.3 MULTA FGTS (40%) 0,50% 0,50% 

C.4 
CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL S/MULTA 0,50% 0,50% 

 SUBTOTAL C 2,00% 2,00% 

    

D.1 INCIDÊNCIA AXB 3,20% 1,65% 

 SUBTOTAL D 3,20% 1,65% 

 TOTAL 41,36% 32,31% 
 

Assim, comparando-se a proposta comercial do Instituto, especificamente em
relação ao item de custo sob análise, com os percentuais que deveriam constar
para entidades com CEBAS, demonstrado na planilha acima, encontra-se um
sobrepreço  nos  encargos  sociais/trabalhista  e  provisionamentos
correspondente a R$478.325,85 para o período de duração do contrato (180
dias). 
 

ITEM PROPOSTA INTS CÁLCULO AUDITOR 

Salários 5.285.368,50 5.285.368,50 

Encargos 41,36% 32,31% 

 2.186.028,41 1.707.702,56 

Sobrepreço 478.325,85 

 
CONSIDERANDO, em suma, que o INTS não poderia incorporar nos custos

do contrato encargos referentes a  INSS patronal, SESI/SESC, INCRA, SEBRAE, Salário

Educação, RAT/FAT e PIS,  pois, na qualidade de portadora de  Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS) – Lei Federal nº 12.101/2009, é isenta de tais

despesas; 

CONSIDERANDO,  portanto,  que  o  Contrato  nº  051/2020  incorporou

pagamentos por despesas que não são devidas pela contratada e que foram irregularmente

incluídas  nos  custos  operacionais  do  serviço,  acarretando  um  sobrepreço  de  R$

478.325,85; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública tem o poder dever de rever

os  seus  atos,  anulando-os  quando  eivados  de  vícios,  na  forma  da  Súmula  nº  473  do

Supremo Tribunal Federal1 

1SÚMULA STF nº 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



  
  

CONSIDERANDO,  no  entanto, que  o

contrato  em  apreço  se  encontra  em  execução,  de  forma  que  a  irregularidade  acima

pontuada  é  passível  de  ser  saneada  administrativamente,  mediante  a  redução  do valor

contratual; 

CONSIDERANDO  que,  em  casos  de  vícios  superáveis,  o  saneamento  é

medida que atende a imperativos de economicidade que regem a Administração Pública,

sobretudo em casos de serviços de saúde emergenciais; 

 

CONSIDERANDO que a redução/exclusão dos valores indevidamente inseri-

dos como custos operacionais, por meio de aditamento contratual, atenderia,  in casu, ao

interesse  público  de  salvaguarda  do  patrimônio  público,  ao  princípio  da  vedação  do

enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, manteria em funcionamento os serviços

públicos de saúde prestados atualmente no Hospital Espanhol; 

CONSIDERANDO  que  a  redução  deste  valor  não  acarreta  nenhum

impacto  no equilíbrio  econômico  financeiro  do contrato,  pois  se  trata  de  quantia

relacionada a custos operacionais  inexistentes,  a  qual,  portanto,  não afeta  a  equação

econômica pactuada; 

CONSIDERANDO que o pagamento indevido da quantia apontada como

sobrepreço  acarretaria  o  enriquecimento  sem causa da entidade contratada,  pois,

repita-se, foram incluídos na proposta ao argumento de custear despesas que se revelaram

inexistentes; 

CONSIDERANDO  que,  embora  os  contratos  devam  ser  interpretados  de

forma a prestigiar a regra do pacta sunt servanda, a existência de condições aptas a gerar

vantagem  desproporcional  e  indevida  para  uma  das  partes  autoriza  a  Administração

Pública a rever unilateralmente o ajuste para dele extirpar  os excessos provenientes  de

motivação viciada; 

CONSIDERANDO que eventual recusa do ente contratado (INTS) em anuir

com a redução consensual de R$ 478.325,85 do valor total do Contrato nº 051/2020 não

impede  a  Administração  Pública  de  promover  unilateralmente  a  correção  do  quantum

devido, em atenção, inclusive, ao princípio da soberania do interesse público;



  
  

CONSIDERANDO que,  em  caso  similar  ao  ora  tratado,  o  Tribunal  de

Contas da União (TCU), por meio do  Acórdão nº 2007/2017 – Plenário, Processo nº

009.758/2009-3, reconheceu  a  possibilidade  de  a  Administração  Pública  promover

alterações unilaterais nos contratos administrativos, ainda que por fatores não pactuados e

não previstos em lei, desde que haja demonstração de prejuízo ao erário ou violação do

interesse público, conforme elucidativos excertos extraídos da análise técnica que embasou

o aludido decisum e que abaixo transcrevemos com grifos nossos: 

 

“379.  Recorre-se,  ainda,  ao  entendimento  de  Hely  Lopes  Meirelles  concernente  à

possibilidade de alteração unilateral pela Administração, no seguinte sentido: 

 
“Podem ser feitas ainda que não previstas expressamente em lei ou consignadas em cláusula

contratual. Assim, nenhum particular, ao contratar com a Administração, adquire direito à

imutabilidade do contrato ou à sua execução integral ou, ainda, às suas vantagens in specie,

porque isto equivaleria a subordinar o interesse público ao interesse privado do contratado’. 

 

166. Todas as passagens acima são in totum aproveitáveis para o caso em apreço. Isso

porque há evidente prejuízo para a Petrobras,  “trazendo vantagens apenas para uma das

partes”, com a vigência do Anexo XV contratual, já que o documento, entre outros equívocos

técnicos, prevê o pagamento dos custos operativos (combustível, lubrificantes e manutenção)

por equipamentos em que não se observa a incidência de tais ônus. 

 
167. De maneira mais clara: alega-se a certeza do direito e a segurança jurídica na

manutenção das cláusulas inicialmente avençadas, em equilíbrio dos contratos; mas ignora-

se que a 

mantença desses critérios seria provocar, sim, a certeza do “mau direito”. Não se mantém o

equilíbrio de avenças ilícitas. Inexiste a segurança jurídica para cláusulas nulas. Vícios –

quais sejam, dispositivos contratuais a viabilizar “sobrepagamentos” e enriquecimento sem

causa  –  em  afronta  a  valores  basilares  licitatórios  e  constitucionais,  devem  ser

imediatamente corrigidas. É disso que se trata.” 

 

(…) 

 

195. No  tópico  que  tratou  do  Equilíbrio  Econômico-Financeiro  afirmou-se  o

descabimento de qualquer alegação no sentido de se impor prejuízos ao consórcio, que, na

verdade,  passaria  a  perceber  quantia  compatível  com  os  custos  incorridos,  de  forma  a

manter justa, para ambos os lados, a avença pactuada. 



  
  

 

196. Entende-se,  também,  que  a  aplicação  da

metodologia  apenas  para  contratos  futuros  implica,  relativamente  aos  contratos  vigentes,

enriquecimento sem causa das contratadas, à custa dos cofres da estatal. 

 

197. Impende colocar que a única medida que até aqui agregou alguma segurança ao

processo foi a postura cautelosa da Petrobras em suspender quaisquer pagamentos das verbas

de chuvas até a definição no mérito por parte do TCU quanto à metodologia de ressarcimento.

 

198. Adicionalmente, podem-se listar alguns princípios que se prestam a explicar com

clareza a correção, quanto ao objetivo desta Corte, de pretender o saneamento já para os

contratos em curso, no que tange a forma de ressarcimento. 

 

199. Cita-se a harmonização dos princípios ou concordância prática em que se buscam

preservar  os  direitos  fundamentais  e  valores  constitucionais  envolvidos.  Também  cabe

mencionar  o  pacta  sunt  servanda,  ponderado  pelo  jus  cogens,  no  sentido  de  não  se

cumprirem cláusulas que firam preceitos da legislação cogente. Perante o enriquecimento

ilícito antes citado, há que se assentar que esses princípios forçam o gestor à repactuação

dos contratos, propiciando a prevalência do interesse público.” 

 

CONSIDERANDO que a redução do valor do Contrato nº 051/2020, seja esta

realizada  de  forma  consensual  pelos  contratantes  ou  de  forma  unilateral  pela

Administração Pública, deve gerar efeitos tanto sobre pagamentos futuros quanto sobre

pagamentos porventura já realizados; 

 

RECOMENDAM, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 

n.º 75/93, e no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93;  

 

a) ao  Secretário  de  Saúde  do  Estado  da  Bahia  e  ao  Instituto

Nacional  de  Amparo  à  Pesquisa,  Tecnologia  e  Inovação  na  Gestão  Pública

(INTS) que realizem aditamento consensual ao Contrato nº 051/2020 para exclusão

do montante de R$ 478.325,85 (quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e vinte

e cinco reais e oitenta e cinco centavos) do valor total nele pactuado, sem redução

do prazo, dos serviços ou das obrigações nele previstos; 

 
b) ao  Secretário  de  Saúde  do  Estado  da  Bahia  e  ao  Instituto

Nacional  de  Amparo  à  Pesquisa,  Tecnologia  e  Inovação  na  Gestão  Pública

(INTS)  que  realizem  cálculo  proporcional  dos  valores  indevidos  que  já  foram



  
  

porventura  adimplidos,  para  fins  de  glosa  e

ressarcimento ao erário mediante compensação em pagamentos futuros do mesmo

Contrato nº 051/2020; 

c) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia que, em caso de recusa

do  INTS em anuir com a redução consensual de  R$ 478.325,85 (quatrocentos e

setenta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)  do

valor  do Contrato  nº 051/2020,  promova a referida  alteração contratual  de forma

unilateral, mediante o uso dos poderes deveres administrativos que lhe são conferidos

por lei na qualidade de gestor público; 

d) ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia que, em caso de recusa

do  INTS em anuir  com a redução consensual  do valor  do Contrato nº  051/2020,

realize  cálculo  proporcional  dos  valores  indevidos  que  já  foram  porventura

adimplidos, para fins de glosa e ressarcimento ao erário mediante compensação em

pagamentos futuros do mesmo Contrato nº 051/2020; 

 

Estabelece-se o prazo de 10 (dez) dias para que o Secretário de Saúde do Es-

tado da Bahia e o INTS informem ao Ministério Público Federal e Ministério Público

do Estado da Bahia sobre o acatamento ou não desta Recomendação, devendo informar

no mesmo prazo as providências adotadas no sentido de fazê-la cumprir, juntando-se cópia

da documentação pertinente. 

 

O decurso do lapso temporal acima consignado sem resposta será conside-

rado como recusa o acatamento da presente recomendação. 

 

Em  caso  de  não  atendimento  à  presente  recomendação,  o  Ministério

Público Federal e Ministério Público do Estado da Bahia adotarão as medidas legais e

judiciais para correção da situação ilícita identificada, além de eventual responsabilização

dos  gestores  envolvidos  por  eventual  ato  de  improbidade  administrativa  decorrente  da

recusa, por omissão dolosa, no cumprimento das normas constitucionais e legais aplicáveis

ao caso concreto. 

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à Egrégia 5.ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, publicando-a no portal eletrônico da



  
  

PR/BA,  em  conformidade  com  o  art.  23,  caput,  da

Resolução nº. 87/2010, do CSMPF. 

 

Encaminhe-se cópia da peça recomendatória para a Secretaria-Geral do Minis-

tério Público do Estado da Bahia, para publicação no Diário da Justiça eletrônico.

 
 

 
 

OVÍDIO MACHADO         RITA TOURINHO 

Procurador da República                      Promotora de Justiça 
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