
 

 

O NN CIRURGIA PEDIÁTRICA DA BAHIA, empresa privada constituída exclusivamente por 22 cirur-

giões pediatras (CIPEs) que não possuem vínculo estatutário com a Sesab, foi criado com o objetivo de 

corrigir irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Procuradoria Geral Estado 

(PGE) e Ministério Público (MP), especificamente, a presença de estatutários como sócios de empresa an-

teriormente contratada pela sesab. 

 

Desta maneira foi a única a apresentar proposta durante o processo licitatório no qual sagrou-se vencedo-

ra. A proposta apresentada pela empresa vencedora continha três hospitais bases e cinco unidades satéli-

tes e seu serviço seria complementar ao já existente. Durante o processo foi discutido que o modelo presen-

cial era inviável devido à quantidade reduzida de cirurgiões pediatras e elevado número de unidades hos-

pitalares. Sendo assim, a única maneira de cobrir várias unidades do estado ao mesmo tempo seria no mo-

delo plantão por disponibilidade, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução 

CFM 1.834/2008, e executado assim há 10 anos. 

 

Ocorre que após o resultado e os trâmites para assinatura contratual, a empresa foi informada que o mo-

delo seria reduzido para duas bases e o valor licitado seria menor, com a obrigação da licitante de manter 

plantões presenciais para cobrir sete unidades hospitalares. Isso é uma impossibilidade segundo o próprio 

termo de referência da licitação, que prevê apenas seis plantonistas para sete unidades hospitalares. Ou 

seja, já estava condicionada no próprio termo a existência de sobreaviso, uma vez que esta é a única mo-

dalidade de plantão que permite ao médico prover atividade em mais de uma unidade hospitalar ao mes-

mo tempo. O termo de referência da licitação descreve o funcionamento em sobreaviso quando estipula 

um único cirurgião pediatra para responder a três unidades hospitalares distintas e distantes (até 20Km) 

no mesmo plantão. 

 

Para cobrir as sete unidades são necessários, hoje, 37 cirurgiões pediatras em sobreaviso. Para manter o 

mesmo número de profissionais em atendimento, foi definido em reunião com a Sesab e MP que os 15 CI-

PEs restantes seriam contratados como empregados celetistas da empresa vencedora, o que vem com um 

custo. A título de comparação, se todos os cirurgiões pediatras fossem contratados pela CLT em regime 

presencial, seriam necessários cerca de 63 profissionais para realizar o mesmo trabalho dos atuais 37. Le-

vando em conta todos os custos trabalhistas, chegaríamos a um valor maior do que o dobro do contrato 

atualmente licitado. 

 

A redução de uma base no contrato reduz em cerca de 33% o valor global do contrato. E a exigência de 

plantão presencial torna a execução impossível para qualquer empresa com menos de 50 cirurgiões pedia-

tras no seu quadro. 

 

Então: Contrato global para 180 dias (R$ 4.100.000,00) menos 33% (redução de uma base) é igual a R$ 

2.747.000,00. Esse valor, dividido por seis meses dá R$ 457.833,33 por mês. Assim, o valor mensal, dividi-

do por 37 cirurgiões pediatras dá R$ 12.373,87 bruto cada médico por mês. Desse valor ainda serão des-

contados os custos das obrigações trabalhistas para os contratados pela CLT. 

 

Por fim, esclarecemos que o Núcleo de Cirurgiões Pediátricos da Bahia (NCP) vem prestando assistência 

sob o modelo indenizatório há 20 meses. Nesse período, cedeu a outros dois pedidos da Sesab, com autori-

zação do MP, para adiar o prazo final, definido desde 31 de julho de 2016 pelo Secretário de Saúde, quan-

do encerrou o contrato com NCP. Assim, a data limite estabelecida pelo MP em reunião no dia 19 de mar-

ço de 2018, com a presença de representantes da Sesab e NCP, ficou definida para 13 de abril 2018. 


