SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER – SPCC
HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP
CNPJ nº. 10.894.988/0001-33

PROJETO

APOIO AO HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – 2016
Emenda Parlamentar n°. 421/2015 – Deputado Aluísio Lessa (R$ 50.000,00)
Emenda Parlamentar n°. 601/2015 – Deputado Ângelo Ferreira (R$ 20.000,00)
Emenda Parlamentar n°. 268/2015 – Deputado Ricardo Costa (R$ 20.000,00)
Emenda Parlamentar n°. 042/2015 – Deputada Simone Santana (R$ 60.000,00)
Emenda Parlamentar n°. 185/2015 – Deputado Tony Gel (R$ 50.000,00)
Emenda Parlamentar n°. 560/2015 – Deputado Zé Maurício (R$ 50.000,00)

Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
Propostas à Lei Orçamentária Anual do Estado de Pernambuco (LOA 2016)

Recife, setembro de 2017.

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PROJETO
Apoio ao Hospital de Câncer de Pernambuco - 2016

INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Nome: Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC) entidade mantenedora do Hospital de
Câncer de Pernambuco (HCP).
Entidade sem fins lucrativos (filantrópica).
CNES sob o n°. 000582
CNPJ: 10.894.988/0001-33
Endereço: Avenida Cruz Cabugá, n°. 1597 – Santo Amaro – Recife/PE.
Telefone(s): 3217.8026/ 3217.8030/ 3217.8045
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL declarada pela Lei Estadual n°. 1.566/52
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL reconhecida pelo Decreto Federal n°. 67.087/70
Integrante do SERVIÇO NACIONAL DO CÂNCER (INCA), da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA e
do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Membro da FUNDAÇÃO NACIONAL DE QUALIDADE.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Nome: Dr. Hélio de Araújo Fonseca Júnior
E-mail: hcp@hcp.org.br
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Nome: Milene Dantas Vasconcelos
E-mail: milenedantas@gmail.com

2. O CÂNCER
O problema do câncer no Brasil ganha relevância pelo perfil epidemiológico que essa doença vem
apresentando, e, com isso, o tema conquista espaço nas agendas políticas e técnicas de todas as esferas
de governo. O conhecimento sobre a situação dessa doença permite estabelecer prioridades e alocar
recursos de forma direcionada para a modificação positiva desse cenário na população brasileira. [INCA]
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento
desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem
a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos, que podem
espalhar-se para outras regiões do corpo. As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou
internas ao organismo, estando inter-relacionadas. As causas externas referem-se ao meio ambiente e
aos hábitos ou costumes próprios de uma sociedade. As causas internas são, na maioria das vezes,
geneticamente pré-determinadas, e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das
agressões externas. Os tumores podem ter início em diferentes tipos de células. Quando começam em
tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são denominadas carcinomas. Se o ponto de partida são os
tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas. [INCA]
De todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais. Alguns deles são
bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer de pulmão, a exposição excessiva ao sol pode causar
câncer de pele, e alguns vírus podem causar leucemia. Outros estão em estudo, como alguns
componentes dos alimentos que ingerimos, e muitos são ainda completamente desconhecidos.
O envelhecimento traz mudanças nas células que aumentam a sua suscetibilidade à transformação
maligna. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos
diferentes fatores de risco para câncer, explica em parte o porquê de o câncer ser mais frequente nesses
indivíduos. Os fatores de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos.
Esses fatores atuam alterando a estrutura genética (DNA) das células.
O surgimento do câncer depende da intensidade e duração da exposição das células aos agentes
causadores de câncer. Por exemplo, o risco de uma pessoa desenvolver câncer de pulmão é diretamente
proporcional ao número de cigarros fumados por dia e ao número de anos que ela vem fumando.
Os fatores de risco de câncer podem ser encontrados no meio ambiente ou podem ser herdados. A
maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um grande
número de fatores de risco. Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente
ocupacional (indústrias químicas e afins) o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) o
ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida).

As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os 'hábitos' e o 'estilo de vida’
adotada pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos de câncer.
Estudos recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgaram que, não havendo mudanças
de alguns hábitos do brasileiro e nem investimentos em prevenção, estima-se que 576 mil novos casos
de câncer podem ser diagnosticados no ano de 2014. Em específico no Nordeste, o risco estimado para
os casos novos de câncer de próstata é de 47,46 por 100 mil, mas o valor chega a 58,19 no estado de
Pernambuco. Também em Pernambuco é esperada a maior taxa de câncer de mama (51,64%).

3. O HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO
A Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer- Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP)
fundada há 70 anos, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, Centro de Referência em
tratamento oncológico, que funciona, initerruptamente, dedicando-se à prevenção, diagnóstico e
tratamento de pacientes portadores de câncer, com atendimento 100% SUS. CNES n°. 000582, CNPJ:
10.894.988/0001-33, situado na Avenida Cruz Cabugá, n°. 1597 – Santo Amaro – Recife/PE; com
Utilidade Pública Estadual, declarada pela Lei Estadual n°. 1.566/52; e Utilidade Pública Federal,
reconhecida pelo Decreto Federal n°. 67.087/70. Integrante do Serviço Nacional do Câncer (INCA), da
Associação Brasileira de Cancerologia e do Conselho Nacional de Assistência Social e Membro da
Fundação Nacional de Qualidade.
Tem por Missão precípua acolher e cuidar de pessoas portadoras de câncer, oferecendo
tratamento humanizado, integral e de excelência. Visão, ser reconhecido como centro de referência
nacional na pesquisa, ensino, formação de profissionais e tratamento de câncer. Valores, compromisso,
respeito, competência, ética e inovação.
Hoje, o Hospital de Câncer de Pernambuco atende cerca de 43% dos casos novos de pacientes com
câncer do estado de Pernambuco que, conforme dados do Censo 2010, é o sétimo estado mais
populoso do Brasil, com mais de 8.796.032 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 4,6% da
população brasileira, distribuídos em 185 municípios. Atualmente, o hospital possui 250 leitos para
atendimento exclusivo a pacientes oncológicos, realiza por ano, em média, aproximadamente, 51.000
consultas, procedimentos e diagnósticos; 3.200 sessões de Quimioterapia; 9.500 sessões de
Radioterapia e cerca de 700 cirurgias, além de aproximadamente 3.500 atendimentos por dia.
Produzimos, em cozinha própria, uma média de 2 mil refeições diariamente, estas servidas a pacientes,
acompanhantes e colaboradores.

Atualmente, ele é referência na realização de cirurgias de oncologia mastológica, ortopedia
oncológica e neurocirurgia oncológica. Além disso, é responsável por cerca de 56% das cirurgias de
cabeça e pescoço do estado de Pernambuco, 40 a 50% dos atendimentos de hematologia; e cerca de
48% dos atendimentos de mama.
O HCP oferta os serviços médicos de cabeça e pescoço; cardiologia; cirurgia oncológica;
dermatologia; radiologia; urgência oncológica; urologia oncológica; hematologia; neorocirurgia;
odontologia e próteses reabilitadoras; oncoginecologia clínica e cirúrgica; oncologia clínica e pediátrica;
oncomastologia; oncohematologia; ortopedia oncológica; patologia cirúrgica; plástica reparadora.
Oferecemos os serviços não médicos de fisioterapia; fonoaudiologia; ensino e pesquisa; ambulatório da
dor; serviço social; psicologia; agência transfusional. Ademais, o Hospital desenvolve 06 programas de
residência médica em: oncologia clínica; mastologia; cirurgia oncológica; cirurgia de cabeça e pescoço;
multiprofissional. Ainda, possui 05 linhas de pesquisas clínicas e translacionais (genoma de câncer
gástrico; colo uterino; pênis; mama; cabeça e pescoço).

4. JUSTIFICATIVA

O Hospital de Câncer de Pernambuco, por ser uma entidade sem fins lucrativos e por atender
exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS necessita de assistência financeira de entes
públicos e privados para investir na melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes e na
ampliação da oferta de serviços a todos os usuários que procuram a Instituição.
Um dos maiores problemas encontrados são os crescentes custos, que ficam, sempre, além do
orçamento disponibilizado para tal fim, pela constante atualização do parque de equipamentos e
materiais médico-hospitalares; o aprimoramento do quadro médico e de funcionários; a manutenção e
melhoria física e tecnológica; a alimentação diária de pacientes, acompanhantes e funcionários; e a
construção de um ambiente sadio, reconfortante, que apoia o paciente e seus familiares, com vistas a
garantir uma estadia menos dolorosa no período do tratamento.
O Projeto Apoio ao Hospital de Câncer de Pernambuco trata da aquisição de equipamentos, como
camas hospitalares, condicionadores de ar e colposcópios, essenciais para a condução do tratamento e
realização dos procedimentos para o diagnóstico do paciente com câncer em nossa instituição.
Esta parceria possibilita à instituição alocação econômica, dos valores que seriam gastos com os
itens deste projeto, em outros setores e necessidades da organização. Isto é de suma importância, com
foco na manutenção da excelência no tratamento, para que consigamos atender à demanda do Hospital

e, consequentemente, melhorarmos e a ampliarmos os serviços prestados, contribuindo para uma
sociedade melhor e mais justa, cerceando a desigualdade e proporcionando à população carente um
tratamento eficaz, integral e multidisciplinar.
É válido ressaltar que o HCP, por ser uma entidade sem fins lucrativos e por atender
exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde, necessita de assistência financeira de entes
públicos e privados para investir na melhora da qualidade do atendimento aos pacientes e na ampliação
da oferta de serviços a todos os usuários que procuram a Instituição.

4.1. CAMAS HOSPITALARES

As Camas hospitalares são produtos indicados para repouso e tratamentos dos pacientes, dentro
do ambiente hospitalar ou clínico. Desenvolvido para, além de acomodar os pacientes de forma segura e
confortável, em situações que necessitem de internação, para tratamento, pré-operatório, pós
operatório e recuperação, facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos no restabelecimento dos
mesmos.
Atualmente, o hospital possui 250 leitos para atendimento exclusivo a pacientes oncológicos, e, em
todos estes leitos, são necessárias camas hospitalares. Das que dispomos, algumas estão em bom
estado, outras precisam de manutenção ou, ainda, precisam ser substituídas. Para que tenhamos um
parque adequado destes equipamentos, faz-se necessário a aquisição de 42 camas fawler mecânica para
pacientes adultos, conforme especificação em anexo.

4.2. CONDICIONADOR DE AR

O ambiente hospitalar exige que, certos setores médicos de tratamento ao paciente estejam
climatizados, com a intenção de renovar os ares superiores, por serem áreas de grande concentração de
produtos voláteis; por conta da grande carga de material particulado externo; para o conforto climático
do ambiente; para a manutenção de um local estéril, com filtros de ar, evitando a proliferação ou
contaminação do ambiente; para a manutenção da temperatura adequada dos almoxarifados de
insumos médicos e medicamentos.
Em referência à necessidade relatada neste projeto, faz-se necessária a aquisição de
condicionadores de ar no quantitativo e local a ser instalado, conforme descrito em tabela abaixo:

QUANT

ESPECIFICAÇÃO

LOCAIS A SEREM
INSTALADOS
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Ar condicionado Split High wall, 22.000 btus, frio, 220v, Condensadora de
cobre, baixo nível de ruído, filtro antibactéria. Acompanha: Controle



Ambulatórios;

remoto, manual de operação e todos os dispositivos e acessórios



Farmácia

necessários ao funcionamento adequado do equipamento. É exigido:
garantia mínima de 12 meses para peças e serviços e assistência técnica

Central;


autorizada no estado de Pernambuco. Sem instalação.

Odontologia;
e



Enfermarias.

4.3. COLPOSCÓPIO

O colposcópio é o equipamento utilizado para a identificação de indícios visíveis de tecidos
anormais, funcionando como um microscópio binocular iluminado, para ampliar a visão do colo uterino,
vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico.
As aquisições ficarão no ambulatório de ginecologia do HCP.
5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GERAL

Proporcionar a melhoria na qualidade do diagnóstico e tratamento dos pacientes oncológicos no
Hospital de Câncer de Pernambuco.

5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Adquirir os equipamentos necessários para o adequado tratamento dos pacientes
oncológicos do Hospital de Câncer de Pernambuco;
2. Garantir conforto ao paciente oncológico, durante o árduo tratamento da doença;
3. Dirimir possíveis infecções e/ou contaminações externas nos pacientes, provenientes da
falta de filtragem do ar;
4. Fornecer rápidos diagnósticos e tratamentos ginecológico;
5. Estruturar seus ambientes para o recebimento da demanda oncológica do estado de
Pernambuco.

6. METAS

I – Realizar processo licitatório;
II – Adquirir os equipamentos;
III – Receber os equipamentos;
IV – Prestação de contas.

7. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

7.1 META I
7.1.1 – Validar a cotação de mercado;
7.1.2 – Elaborar Edital;
7.1.3 – Realizar sessão;
6.1.4 – Adjudicar e homologar o certame.

7.2 META II
7.2.1 – Celebrar os respectivos contratos;
7.2.2 – Enviar Termo de Autorização de Fornecimento aos Fornecedores.

7.3 META III
7.3.1 – Receber os equipamentos;
7.3.2 – Efetuar pagamento;
7.3.3 – Alocar os equipamentos em seus devidos setores.

7.4 META IV
Prestação de contas.

8. CRONOGRAMA EXECUTIVO

Atividades
Realização do processo licitatório;
Contratação;
Recebimento e distribuição interna dos
materiais e equipamentos;
Prestação de contas.

1º
X

2º
X

Execução em meses
3º
4º
5º
X
X
X
X

6º

7º

X
X

9. INDICADORES
A forma de comprovação do atendimento da meta será através do envio das documentações:




Cópia do processo licitatório;
Cópia dos contratos e notas fiscais;
Documento comprobatório do recebimento.

10. RESULTADOS ESPERADOS





Proporcionar a melhora na qualidade do tratamento das pacientes oncológicos que necessitam
de estadia no Hospital de Câncer de Pernambuco;
Atender os pacientes oncológicos com equipamentos novos e com garantia de qualidade;
Dirimir infecções e/ou contaminação nos pacientes;
Melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes do HCP.

11. ORÇAMENTO
11.1 ORÇAMENTO DO ITEM 01
Valor proveniente de 03 (três) cotações de preços (conforme cotações, demonstradas em anexo 1)

ITEM

01

DESCRIÇÃO
Ar condicionado Split High
wall, 22.000 btus, frio,
220v, Condensadora de
cobre, baixo nível de ruído,
filtro
antibactéria.
Acompanha:
Controle
remoto,
manual
de
operação e todos os
dispositivos e acessórios
necessários
ao
funcionamento adequado
do equipamento. É exigido:
garantia mínima de 12
meses para peças e serviços
e
assistência
técnica
autorizada no estado de
Pernambuco.
Sem
instalação

UND

QTD

EMPRESA 01

EMPRESA 02

und

29

R$ 2.665,00

R$ 2.240,45

EMPRESA 03

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO

VALOR GLOBAL
MÉDIO

R$ 2.772,00

R$ 2.559,15

R$ 74.215,35

TOTAL R$ 74.215,35 (setenta e quatro mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)

11.2 ORÇAMENTO DOS ITENS 02 E 03
Valor proveniente de Processo Licitatório nº 003/2017, Pregão Eletrônico 005/2017 (conforme
espelhos do sistema de licitações do Banco do Brasil, ata e publicação de homologação, demonstrados
em anexo 2).

ITEM
02
03

OBJETO
Colposcópio de chão
rodízios.
Cama Fawler mecânica
pacientes adultos.

com

UND
und

QUANTIDADE
03

VALOR UNITÁRIO
R$ 13.000,00

VALOR TOTAL
R$ 39.000,00

para

und

42

R$ 4.000,00

R$ 168.000,00

TOTAL R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais)

11.3 ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
R$ 281.215,35 (duzentos e oitenta e um mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)
OBS: o valor reduzido deste Projeto, comparado ao Plano de Trabalho original e aprovado

anteriormente, condiz com as modificações solicitadas, comprovados através de cotação e valor
homologado dos itens, anexos I e II.

12. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Com fundamento no art. 44 da Lei nº 14.770/2012 e no art. 27 do Decreto nº 39.376, de 06 de
maio de 2013, propomos que a contrapartida do presente convênio seja financeira, no valor de R$
31.215,35 (trinta e um mil duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), montante superior a 10%
do valor global do projeto, representando o mesmo valor do projeto original aprovado.

13.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS

VALOR ORIGINAL

Valor da emenda

R$ 250.000,00

Valor da contrapartida

R$ 30.598,95

Valor global do projeto

R$ 280.598,95

VALOR DO NOVO
PLANO DE TRABALHO
R$ 250.000,00

R$ 31.215,35

Parcela única

R$ 281.215,35

14. ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL
A guarda e conservação dos materiais adquiridos serão de inteira responsabilidade do Hospital de
Câncer de Pernambuco – HCP.

15. CONTA ESPECÍFICA DO PROJETO
A conta abaixo indicada encontra-se com seu saldo zerado e está destinada, exclusivamente,
para movimentação dos recursos provenientes do Projeto Apoio ao Hospital de Câncer de Pernambuco
- 2016, oriundo das Emendas Parlamentares 421/2015 - Deputado Aluísio Lessa; 601/2015 – Deputado
Ângelo Ferreira; 268/2015 – Deputado Ricardo Costa; 042/2015 – Deputada Simone Santana; 185/2015
– Deputado Tony Gel; 560/2015 – Deputado Zé Maurício, totalizando o valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais).

- Banco do Brasil
- Agência nº 1814-7
- Conta-Corrente nº. 35.984-X
Recife, 01 de setembro de 2017.

Hélio de Araújo Fonseca Júnior
Superintendente Geral
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer
Hospital de Câncer de Pernambuco - HCP

ANEXO I

COTAÇÕES E MAPA DE PREÇO

ANEXO II
ESPELHOS DO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL,
ATA E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

ANEXO III
QUESTIONAMENTO E PARECERES

