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RESUMO 

 

As leis que regulamentam compras e contratações do governo federal trazem 

em seu bojo a busca das melhores condições de aquisição em termos de 

preços e qualidade, mas também princípios que garantem a isonomia e a 

ampla participação com igualdade de condições a todos os interessados. 

Materiais usados na Saúde, na assistência ao paciente, requerem condições 

de qualidade de maneira a assegurar a vida e evitar morbidade ou piora no 

estado do paciente. Nem sempre o melhor preço traduz a melhor compra.  

Pacientes oncológicos diferem dos demais pelas características da moléstia. O 

INCA, desenvolveu um Sistema que objetiva prevenir a aquisição de insumos 

não adequado às peculiaridades  dos seus pacientes, mesmo diante do direito 

assegurado a todos os fornecedores de participarem das suas licitações, 

garantido pela legislação que regulamenta as compras governamentais. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian laws that regulate purchasing and contracting from the federal 

government bring the search for better conditions in terms of acquisition price 

and quality, but also principles that guarantee "equality" and wide participation 

with equal conditions to all stakeholders. 

  

Materials used in health,  in patient care, require quality conditions  in order to 

safeguard the life and avoid morbidity or deterioration in patient status. Not 

always the lowest prices are the best buys. Patients with cancer differ from the 

rest by the characteristics of the disease. INCA has developed a system that 

prevents the acquisition of materials that do not match to the peculiarities of 

their patients, even with the right granted to all suppliers of participate in its 

public bids, guaranteed by the legislation that regulates the procurement. 
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INTRODUÇÃO 

O governo federal regulamenta suas aquisições e contratações por um 

conjunto de leis e decretos que objetivam assegurar compras e contratos  nas 

condições mais vantajosas de preço, sem perder de vista a melhor técnica e, a 

qualidade dos bens e serviços adquiridos. 

Da mesma forma um conjunto de diplomas legais regulamenta as 

aquisições com base na igualdade de direitos preconizada e assegurada pela 

Constituição Federal, buscam dotar os processos licitatórios da mais absoluta 

transparência, assegurando a isonomia e igualdade de oportunidades e de 

condições a todos os participantes, inclusive e principalmente propiciando a 

competitividade que, por princípio deverá trazer a vantajosidade buscada nas 

compras resultantes desses certames licitatórios. 

A lei 8666 de 21 de junho de 1993, a mãe de todos os demais diplomas 

legais regulamentadores das aquisições públicas, já em seu artigo 3º, elenca 

os princípios de isonomia e igualdade de oportunidades. 

O pregão eletrônico, introduzido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, trouxe o acesso  

nacional  por parte do parque fornecedor às licitações públicas, assegurando 

total participação, das menores às grandes aquisições do governo, a 

fornecedores dos mais longínquos rincões do país, independente de 

proximidade física do ente comprador e do tamanho do participante. 

Se por um lado, isso aumentou a competitividade, permitiu a 

participação de todo tipo de empresa, com capacidade comprovada e mesmo 

os aventureiros inevitáveis em toda a atividade lucrativa. 

Assegurar a qualidade do bem ou serviço adquirido torna-se desta forma 

uma tarefa das mais difíceis, diante de tamanha abertura da legislação, que 

proíbe a fixação de marcas e outras restrições a ampla competitividade. 

O pregão eletrônico objetiva a celeridade do procedimento, o que 

impede que seja interrompido para teste dos produtos ofertados, o que acaba 

levando o julgamento para o menor preço, com risco para a qualidade. 
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A qualidade adquirida é fundamental como princípio em qualquer 

compra, e isso se reveste de especial importância quando o objeto da compra 

destinar-se-á ao serviço público, à prestação de serviços à população, torna-se 

uma questão de respeito e cidadania. 

Este princípio se reveste de garantia do direito a vida, quando se trata 

de produtos destinados a saúde e a assistência a pacientes. 

Se na assistência e cuidado a Saúde, a qualidade do material e 

medicamentos é fundamental, quando se trata de pacientes sujeitos a 

conseqüências colaterais trazidas pelo tratamento, como pacientes 

transplantados e oncológicos, maior a importância de se assegurar que 

produtos adquiridos sirvam para cura ou conforto paliativo, e não para agravar 

a morbidade da moléstia. 

Pela peculiaridade do paciente, do tratamento revestido de grande 

agressividade, o INCA tem condições especiais e atributos peculiares que o 

diferenciam de hospitais gerais. 

Garantir que apesar da isonomia e igualdade de oportunidades da lei de 

aquisições não permitam que materiais coloquem em risco os pacientes e 

profissionais, levou o Instituto a buscar uma forma jurídica e 

administrativamente sustentável para impedir que fornecedores não aptos 

participassem dos seus certames, sem que com isto a transparência fosse 

afetada. 

Neste trabalho, através de entrevistas semi-estruturadas, buscamos 

identificar as peculiaridades dos pacientes do INCA e através de estudo de 

documentos e de sistemas, levantar a estrutura utilizada em sua sustentação 

jurídica, como exceção aprovada à lei das contratações públicas. 

A apresentação do assunto dar-se-á em três capítulos. No primeiro, será 

exposto o problema no que diz respeito a Lei e a necessidade, falando um 

pouco sobre à Instituição e seu histórico assim como, da necessidade do 

paciente oncológico para resolver o problema. No segundo, identificando como 

é executado o Sistema desde a sua motivação, a sua parte legal e a sua 

funcionalidade, e no terceiro, o grau de responsabilidade de cada órgão 

envolvido. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Pré-qualificar as marcas dos produtos utilizados na Instituição, se faz 

necessário para garantir a segurança e eficácia do desempenho sem 

comprometer o estado clínico do paciente, além da sua segurança e também a 

saúde dos profissionais que lidam diretamente com estes pacientes 

(Enfermeiros, Técnicos, Médicos etc.). Isto ocorrendo, permite garantir a uma 

melhor qualidade do material médico-hospitalar e laboratorial a ser utilizado na 

Instituição, evitando assim transtornos operacionais (prevenindo riscos, 

agravos a saúde, a até sequelas), servindo de critério para classificação do 

material a ser adquirido. Isto é de extrema importância, porque os pacientes do 

INCA como todos sabemos, tem tanto características como necessidades 

muito específicas que os diferenciam de outros pacientes de outras 

Instituições. E, o que é ainda pior, nossos pacientes mais graves apresenta 

deficiências imunológicas que os tornam extremamente suscetíveis a 

freqüentes e severas infecções, e até muitas vezes com limitações físicas, 

fragilidade emocional e social incontestes. 

Por todos estes motivos citados acima, tentamos e conseguimos 

desenvolver um sistema, no qual fossem analisados previamente todos os 

produtos por um ângulo mais criterioso, com a finalidade genérica e comum as 

diversas patologias exatamente de acordo com a maior e melhor capacidade 

de atender ao desempenho dos procedimentos técnicos globais para o 

tratamento oncológico. Em cada teste seria mensurada a suficiência no que 

tange a qualidade e desempenho dos produtos durante o seu uso na 

Instituição. Desta forma, a pré-qualificação dos produtos para o INCA, foi a que 

melhor se enquadrou concretamente, considerando o Principio da Eficiência 

expresso no artigo 37 da Constituição Federal e Princípio da Conveniência e 

Vantajosidade para a Administração. Bem como, não vislumbrando infringência 
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legal (Lei 10520/02 – Dec.5450/05). E ainda sendo o INCA participante da 

REDE HOSPITAIS SENTINELA DA ANVISA, deve garantir o processo de 

continuidade de avaliação da qualidade dos produtos pós-comercialização 

assegurando sua utilização nos procedimentos técnicos de uso de acordo com 

o regulamento técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

 

1.1.LEI DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: ABRANGÊNCIAS E 

RESTRIÇÕES. 

 

As Contratações Públicas são regidas por diversos diplomas1 legais que  

complementam a lei 8666/93, esta, a espinha dorsal das regulamentações. 

A Lei federal 8666 de 21 de junho de 1993 define em seu artigo 3º, o 

seguinte:  

 

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.  

 

 Com isso, pode-se observar serem os objetivos de todo processo 

licitatório: 

• Observância do Princípio Constitucional da Isonomia; 

• Seleção da proposta mais vantajosa para a administração; 

• Promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
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No que toca o Princípio da Isonomia ou da Igualdade, o mesmo é 

entendido da seguinte forma: 

Segundo Jessé (2003, p. 51). 

 

 

 

“Princípio da igualdade”. 

“A primeira parte do art. 3º é de caráter geral, porquanto atrai para as 
licitações e Contratações da Administração pública a incidência do 
princípio da isonomia, que a Constituição Federal de 1988 optou por 
inscrever no caput de seu art. 5º.A igualdade de todos perante a lei 
ocupava, nos textos constitucionais brasileiros anteriores, posição de 
permeio aos demais direitos individuais. A Carta de 1988 alterou-lhe a 
topografia, inserindo-a na cabeça do Artigo em que arrola os direitos 
fundamentais. A mudança, como faz ver CELSO RIBEIRO BASTOS, 
“é prenhe de significação... Na verdade, a sua função é a de um 
verdadeiro princípio a informar e a condicionar todo o restante do 
direito... A igualdade não assegura nenhuma situação jurídica 
específica, mas garante o indivíduo contra toda má utilização que 
possa ser feita da ordem jurídica. A igualdade é, portanto, o mais 
vasto os princípios constitucionais, não se vendo recanto onde ela não 
seja impositiva “. 

 

             Tal hermenêutica poderia acarretar o entendimento de que estariam 

igualmente tratados pela lei aqueles licitantes que buscassem oferecer 

produtos, por exemplo, referentes a materiais de escritório (canetas, lápis, 

cadernos, etc.) e aqueles que buscassem oferecer produtos médico-

hospitalares e laboratoriais. 

            Este entendimento, contudo, não poderia vigorar, tendo em vista as 

especificidades e a essencialidade destes últimos, conforme será apresentado 

no item 1.2. 

             Neste sentido, determinados objetos contratuais como, por exemplo, 

aqueles destinados a pacientes oncológicos (seringas, agulhas, escalpes etc.), 

deverão ser obtidos em observância da melhor proposta para a Administração, 

mas sem deixar de atentar à estrita qualidade de tais produtos, dada a 

fragilidade da saúde daqueles a quem se destinam. 

                                                                                                                                               
1 São exemplos: Decreto 3931/01-Registro de Preços, lei 10.520/02-pregão e Decreto5450/05-Pregão 
Eletrônico 
 



 

 
 
 

13

 

 Segundo Jacoby (2000)2, referindo ao artigo A Qualidade na Lei das 

Licitações: 

 

“o equivoco de comprar pelo menor preço, sem garantir a qualidade, 
obriga a aceitar qualquer produto”. 
“Em vários dispositivos, a lei 8666/93 aponta como vetores da 
atuação administrativa a possibilidade de indicar a qualidade do 
produto. A Administração tem o dever de indicar o objeto pretendido 
na licitação, inclusive com características necessárias à qualidade 
satisfatória.” 

 

Hoje, já existe um anteprojeto de Lei que pretende melhorar a lei já 

existente, procurando adequar as contratações com a administração pública, 

principalmente no que tange à escolha do bem, do serviço ou da obra, 

primando pela qualidade, relegada atualmente a um segundo plano, 

desobrigando o critério de menor preço, desde que tal aquisição não fira os 

princípios da finalidade, da moralidade administrativa, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da eficiência. 

No que tange a qualidade do objeto do contrato, a própria Lei de licitações 

traz considerações importantes, tais  como citadas pelo autor Jacoby (2000)²,  

como as que seguem: 

 

1. “A qualidade de uma compra é garantida quando o legislador 
exige a adequada caracterização do objeto, na dicção do art. 14, 
da Lei nº 8.666/93”; 

2. “A qualidade foi traduzida pelas expressões compatibilidade de 
especificação técnica e de desempenho, estabelecida no art. 15, 
inc. I da Lei nº 8.666/93”; 

3. “A qualidade também é assegurada quando o legislador exige a 
especificação completa do bem, no art. 15, § 7º, inc. I da Lei nº 
8.666/93”; 

4. “A manutenção da qualidade foi objeto de expressa disposição, 
quando foi determinado que se observassem às condições de 
guarda e armazenamento que não permitissem a deterioração do 
material, na redação do art. 15, § 7º, inc. III da Lei nº 8.666/93”; 

5. “A qualidade dos bens adquiridos foi objeto de preocupação, no 
momento do recebimento, quando o legislador instituiu a 
comissão de recebimento nos termos do art. 15, § 8º, da Lei nº 
8.666/93”; 

6. “A qualidade exigida no edital, se desatendida na proposta do 
licitante, implica a desclassificação desta, pelo que se depreende 
do art. 43, inc. IV, c/c 48, inc. I da Lei nº 8.666/93”; 

                                                 
2 Retirado do Site www.jus.com.br/revista/texto/429 
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7. “A qualidade pode ser licitamente indicada, quando aferível por 
critérios objetivos e respeito ao princípio da igualdade, nos 
termos do art. 44, § 1º, da Lei nº 8.666/93”; 

8. “A qualidade do objeto pretendido pode vir até a justificar a 
utilização de outro tipo de licitação, como "técnica e preço" ou 
"melhor técnica", como dispõe o art. 4, § 1º, e 46, da Lei nº 
8.666/93”; 

9. “A qualidade, no recebimento do objeto, foi assegurada pelos 
procedimentos específicos do art. 73, da Lei nº 8.666/93”; 

10. “A qualidade do trabalho executado deve ser aferida em cada 
etapa, como providência indispensável ao início da etapa 
seguinte, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei nº 8.666/93”; 

11. “A qualidade do produto, a indicação de marcas ou 
características exclusivas ou sem similaridade é expressamente 
admitida, quando for tecnicamente justificável, por exceção à 
regra geral, conforme art. 7º, §5º, da Lei nº 8.666/93”; 

12. “A qualidade é um dos requisitos na elaboração de projetos, 
expressamente traduzida em durabilidade, facilidade na 
execução, conservação e operação, funcionalidade, adequação 
ao interesse público e segurança, nos termos do art. 12, incs. I, II 
e V, da Lei nº 8.666/93”; 

13. “A qualidade foi assegurada também quando se permite exigir do 
licitante a qualificação técnica para execução do objeto, no art. 
30, da Lei nº 8.666/93”; 

14. “A qualidade na execução do objeto também foi assegurada com 
a possibilidade de a Administração indicar a relação de 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico considerados 
essenciais para o cumprimento da obrigação, na forma do art. 
30, § 6º, da Lei nº 8.666/93”; 

15. “A qualidade na execução do objeto também foi assegurada com 
a possibilidade de a Administração indicar a relação de 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico considerados 
essenciais para o cumprimento da obrigação, na forma do art. 
30, § 6º, da Lei nº 8.666/93”; 

16. “A qualidade foi traduzida como a possibilidade de exigir dos 
licitantes a metodologia da execução, que pode ser avaliada pela 
Administração, na fase da habilitação, nos termos do art. 30, § 
8º, da Lei nº 8.666/93”; 

17. “A qualidade na execução do objeto é garantida pelo dever da 
Administração de designar "especialmente" para cada caso um 
fiscal ou executor, necessariamente entre os agentes da 
Administração, na forma do art. 67, da Lei nº 8.666/93”. 

 

Concluímos pois, ser impossível estipularmos um só conceito para a 

palavra qualidade, tanto que na concepção dos Autores JURAN e GRYNA 

(1991, p.11), os quais definem que “qualidade consiste nas características do 

produto que não ao encontro das necessidades dos clientes e dessa forma 

proporcionam a satisfação em relação ao produto”. 

Sendo assim, a despeito a regra que busca impedir a escolha de 

marcas nos processos licitatórios (Art.15º, §7º, Inciso I), no caso de alguns 

materiais e serviços destinados à Saúde, tais como aqueles relacionados ao 
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tratamento oncológico, deverá ser mitigada tal regra, tendo em vista 

predominar, in casu, a importância da qualidade e da necessidade de 

uniformização dos tratamentos. 

Segundo preleciona Hely Lopes Meireles (1993)3, sobre a possibilidade 

jurídica de indicar marcas, em escólio a dispositivo similar do Estatuto de 

Licitações anterior asseverava que: 

 

 

“continuamos escondendo, portanto, que a aquisição de produtos de 

marca determinada, com exclusão de similares é possível em três 

hipóteses: para continuidade de utilização de marca já existente no 

serviço público; para adoção de nova marca mais conveniente que as 

existentes; para padronização de marca ou tipo de serviço público. O 

essencial é que a Administração demonstre a efetiva vantagem de 

determinada marca ou tipo, para continuidade, adoção ou 

padronização em seus órgãos e serviços com exclusividade”. 

 

 

1.2. O INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER4 

Órgão da Administração Direta do Governo Federal, reportando-se à 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, o Instituto 

Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, tem como missão 

Institucional “Ações Nacionais para Prevenção e Combate ao Câncer”. E, tem 

como visão estratégica exercer plenamente o papel governamental na 

prevenção e controle do câncer, assegurando a implantação das ações 

correspondentes em todo o Brasil, e, assim, contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Espalhado por 18 endereços na cidade do Rio de Janeiro dedica-se a 

Ações Preventivas, Pesquisa, Ensino e Assistência. 

                                                 
3 Retirado do Site www.jus.com.br/revista/texto/429 
4 Portal na Internet do Instituto Nacional de Câncer (www.inca.gov.br) e Relatório de Gestão 2008 
 

http://www.inca.gov.br/
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Com cinco unidades assistenciais, opera 440 leitos divididos em câncer 

pediátrico e todos os tipos de câncer. (exceto os das unidades II e III) Na 

unidade HCI. A unidade HCII cuida de câncer ginecológico e do tecido ósseo 

conectivo, a unidade HCIII, câncer de mama. O HCIV de pacientes fora de 

possibilidades terapêuticas, cuidados paliativos. O CEMO (Centro de Medula 

Óssea) dedica-se ao transplante de medula óssea, mantém o cadastro 

nacional de doadores de medula (1,2 milhões de cadastrados), controla a fila 

em todo o país e mantém o único banco público de cordão umbilical. 

Na pesquisa, dedicam-se ao desenvolvimento de protocolos usando 

engenharia genética, associando novas drogas junto a outras instituições 

nacionais e internacionais. 

A área de Ensino mantém cerca de 800 alunos em pós-graduação 

Stricto Senso, com vários trabalhos publicados no cenário internacional. 

Tem produção significativa, respondendo por 75% das Radioterapias no 

Estado, 55% das quimioterapias da Cidade. 

Dez mil cirurgias e 220 mil consultas por ano com cerca de 5.000 

pacientes matriculados. Seus recursos são provenientes do Orçamento da 

União, recebendo cerca de 250 milhões anualmente para desenvolver suas 

atividades. 

 

1.2.1.HISTÓRICO DA INSTITUIÇÂO5 

O Instituto Nacional do Câncer tem seu trabalho respeitado e 

reconhecido na História da Medicina. É uma Instituição referência no 

tratamento e combate ao câncer além de desenvolver ações estratégicas. É 

também o responsável por coordenar as iniciativas de prevenção e controle do 

câncer no Brasil, O INCA tornou-se respeitado, por ser uma Instituição que 

além de séria, é idônea e eficiente. Onde desenvolve e gerencia ações 

nacionais de combate à doença, inclusive é bom frisar, que isto inclui o 

tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de campanhas 

educativas. Também trabalha em áreas estratégicas, formando profissionais 

                                                 
5 Portal na Internet do Instituto Nacional de Câncer (www.inca.gov.br) e Relatório de Gestão 2008 

http://www.inca.gov.br/


 

 
 
 

17

 

especializados e no desenvolvimento de pesquisa. Além disso, seu papel no 

cenário Internacional é importante, pelos acordos de cooperação técnica 

através de parcerias com organismos do exterior. 

A Instituição foi inaugurada na década de 30, com a reorientação da 

política nacional de saúde, em função do aumento da mortalidade na época 

por doenças crônico-degenerativas. 

Em 1938, o Presidente Getúlio Vargas inaugurou o Centro de 

Cancerologia no Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal (Na 

época ainda no Rio de Janeiro), e foi indicado como seu primeiro diretor Mário 

Kroeff, que por sinal, foi um dos pioneiros da pesquisa e tratamento do câncer 

no Brasil. O local tinha apenas 40 leitos, um bloco cirúrgico, um aparelho de 

raios-X e outro de radioterapia. Em 1944, tornou-se Instituto de Câncer, um 

órgão de suporte executivo do recém-criado Serviço Nacional de Câncer 

(SNC), funcionando em instalações não digo precárias, mas inadequadas até a 

sua transferência em 1946, para o Hospital Gaffrée e Guinle. 

No mesmo ano, o Governo Federal cedeu dois terrenos e um imóvel em 

construção na Praça da Cruz Vermelha, nº 23, para servir de nova sede para o 

Instituto do Câncer. As obras duraram uma década até que o prédio foi 

finalmente inaugurado em 1957, pelo Presidente Juscelino Kubitschek. A 

aquisição de uma sede própria e definitiva viabilizou o desenvolvimento de um 

grande hospital-instituto. Em 1961, com a aprovação de um novo regimento. A 

Instituição foi reconhecida oficialmente como Instituto Nacional de Câncer e lhe 

atribuiu novas competências nos campos assistencial, científico e educacional. 

Porém, com a reorientação das políticas econômicas e de saúde, a 

partir da década de 60, o INCA passou da responsabilidade do Ministério da 

Saúde para a da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 

ligada ao Ministério da Educação e Cultura, e três meses depois à Fundação 

das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, que mais tarde se 

transformou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). 

Na época, houve grandes movimentos de resistência contrários tanto 

internos quanto externos que culminaram com a sua reintegração ao Ministério 

da Saúde em 1972. Nada mais justo. Os primeiros anos da década de 80 
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marcaram o início da sua grande recuperação tanto financeira quanto o seu 

crescimento operacional e até já populacional. É tanto que passou a receber 

recursos através da Campanha Nacional de Combate ao Câncer, em processo 

de cogestão entre o Ministério da Saúde e a Previdência Social, e em dois 

anos duplicou a prestação de seus serviços médicos. Com a criação do SUS, 

em 1960, O INCA foi incluído como órgão referencial para o estabelecimento 

de parâmetros e avaliação da prestação de serviços. 

Possui também desde os anos 80, um Centro de transplante de Medula 

Óssea, além de contar também com uma unidade voltada exclusivamente para 

cuidados paliativos, ambos os setores de alta expressividade estrutural e 

técnico-científica. Paralelo a isto está equipado com o mais moderno parque 

público de diagnóstico por imagem da América Latina, inaugurado em 2009. 

O INCA recebe o apoio da antiga Fundação Ary Frauzino, hoje 

Fundação do Câncer, entidade privada sem fins lucrativos fundada em 1991, 

tendo como principal receita as verbas do SUS, que remunera os serviços de 

assistência oncológica prestados pelo Instituto.   

No final da década de 90, O INCA criou seu Conselho de Bioética para 

discutir as questões morais e filosóficas, vitais para orientação com 

racionalidade no atendimento aos pacientes. Em 2000, o Ministério da Saúde 

atribuiu ao INCA a coordenação do projeto Expande, que implantou Centros de 

Alta Complexidade em Oncologia em grandes hospitais, com serviços 

diagnósticos, cirúrgicos, quimioterápicos, radioterápicos e de cuidados 

paliativos em áreas geográficas antes sem cobertura para a população local. 

O modelo de gestão participativa e compartilhada, em vigor no Instituto 

desde 2004, baseia-se nos princípios da Ética, da transparência e da 

responsabilidade social. Todo cidadão pode acompanhar os gastos do INCA 

por meio do Portal da Transparência do Governo Federal, Assim como o 

suprimento de fundos concedidos, as despesas empenhadas e os editais de 

licitação. 

A Área de ações voluntárias do INCA planeja e coordena as ações dos 

seus voluntários, hoje em um total de 700 pessoas, que têm como objetivo 

apoiar os pacientes e seus familiares. Elas desenvolvem ações educacionais, 
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recreativas, de integração social e de lazer. Além de captação e 

direcionamento de doações. 

Sua Área de Coordenação Geral Técnico-Científica tem a seguinte 

estrutura: Científica que por sua vez está subdividida em Coordenação de 

Projetos e Financiamento em Pesquisa e Coordenação de Pesquisa Básica e 

Translacional; Coordenação de Pesquisa Clínica e Incorporação Tecnológica 

que abrange a Divisão de Pesquisa Populacional e a Divisão de Pós-

graduação que por sua vez, está dividida em Programas de Pesquisa e 

Plataformas de Pesquisa. 

A missão da Coordenação Geral Técnico-Científica é de gerenciar a 

implementação de um novo modelo Técnico-Científico no INCA, cujo 

fundamento é o controle do câncer com base na história natural da doença e 

em registros de base populacional. A coordenação Geral Técnico-Científica 

articula todas as áreas da Instituição nesse processo, com o objetivo de 

agregar conhecimento. Tal modelo adotado com sucesso por outras 

Instituições com desafios semelhantes baseia-se em grupos de tumores, não 

alterando sua estrutura (INCA), mas a sua forma de trabalho. 

Existe também na pesquisa a participação em cursos de Pós-

graduação, onde seus pesquisadores são orientadores de cursos de Pós-

graduação das seguintes Instituições de Ensino Superior e de Interação 

Científica tanto em Instituições Nacionais quanto em Internacionais, a saber: 

 

NACIONAIS 

FIOCRUZ - Curso de Biologia Celular e Molecular; 

UERJ - Instituto de Medicina Social; 

UFRJ - Instituto de Biologia, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho; Instituto 

de Ciências Biomédicas, Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes e, 

Instituto de Química; 

UFSM - Instituto de Ciências Biológicas; 

USP - Departamento de Parasitologia; 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; 
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INCOR - Instituto do Coração; 

Instituto Ludwig; 

PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

 

INTERNACIONAIS 

International Agency for Câncer Research (Lyon – França); 

Universidade Livre de Amsterdan (Holanda); 

University of Toronto (Canadá); 

St. Judes Hospital (Menphis – EUA); 

NCI – Laboratory of Genomic Diversity (Bethesda – EUA); 

Harvard Medical School (Boston – EUA); 

National Jewish Med. Res. Center (Denver – EUA); 

Max-Plank Institute (Göttingen – Alemanha); 

Institute of Câncer Research (Londres – Grã Bretanha). 

 

 

 

1.2.2. O PACIENTE ONCOLÓGICO 6 

Para estabelecer as peculiaridades dos pacientes oncológicos, 

procedemos a entrevistas semiestruturadas com profissionais de Assistência. 

O texto a seguir reflete o resultado dessas entrevistas: A abordagem 

terapêutica para o câncer, é intrinsecamente agressiva, e precisa sê-lo, para 

ser eficiente. 

Para a Drª Iara Motta (Médica chefe da Hemoterapia e do Banco de 

Sangue), a quimioterapia entre outras conseqüências, traz em seu bojo uma 

forte hemorragia ao paciente que a ela se submete, por esta razão, o INCA 

mantém o segundo maior banco de sangue da Cidade, apenas para o 

consumo próprio, pois esta é uma morbidade trazida pelo tratamento. 

                                                 
6 Dados obtidos em entrevistas semiestruturadas e feitas por mim com a médica chefe da Hematologia, 
com a Gerente de Enfermagem, com a Enfermeira Chefe da Quimioterapia e com a Chefe Geral dos 
Laboratórios de Genética, todas do INCA. 
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A patologia agride sistemicamente o paciente relata a Enfermeira Ailse 

Bittencourt, Gerente da Divisão de Enfermagem da Unidade HCI, 

comorbidades, prossegue a Enfermeira, como insuficiência vascular e 

trombose venosa profunda, acometem 40% dos diagnosticados com câncer. 

O câncer emagrece o paciente, consome performance fisiológica do 

paciente e, normalmente associa outras doenças. 

O cuidado torna-se então diferente daquele dispensado ao paciente 

comum, prossegue a Enfermeira Ailse Bittencourt, a pele perde o tugor pela 

perda de proteína e melanina, perde também a elasticidade pela agressão da 

quimioterapia, feridas tumorais não cirúrgicas, precisam ser tratadas de forma 

especial. 

Mas para a Enfermeira Bittencourt, o mais importante na qualidade dos 

insumos, é que o tratamento não pode ser interrompido. Intercorrências por 

qualidade de pérfuro-cortantes é a última coisa que se quer. O câncer tem 

pressa, vaticina. 

Se por um lado o paciente tem que ser protegido, o profissional de 

Saúde também está exposto. 

Para a Enfermeira Cristiane Lourenço, Chefe da quimioterapia do HCI, 

quimioterápicos se derramados além de danos ao paciente, também causam 

problemas aos profissionais e ao meio ambiente. Lesão de córnea e lesão de 

pele podem acometer o profissional de Saúde, se os produtos e insumos não 

estiverem adequadamente embalados e aplicados com segurança. 

Agulhas de qualidade não adequada, não deslizam adequadamente na 

pele ressecada do paciente submetido a Radio e a Quimioterapia, causando 

outros problemas além dos já trazidos pela doença. 

Além dos danos ao paciente ao profissional, a enfermagem é unânime, 

aumenta os custos, aumenta o período de internação e faz com que outros 

pacientes tenham que esperar por vagas. 

“O barato sai caro” afirma a Enfermeira Lourenço. 

Pela área de pesquisa e laboratórios, a Drª Eliana Abdelhay, 

pesquisadora com projeção internacional (Criadora do Sangue Artificial) com 

trabalhos publicados no Brasil e Exterior e Chefe dos laboratórios do Centro de 
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Transplante de Medula Óssea (Imunologia, Citogenética, Imunogenética, 

Biologia molecular e Células tronco) é categórica: 

O que fazemos, não admite materiais que não os de melhor qualidade 

existente. 

Não podemos estar à mercê de uma mudança de marcas de reagentes 

no meio de uma pesquisa, isto obrigaria a refazer tudo que já foi feito, com o 

novo material, para que resultados não sejam mascarados, inconcebíveis, 

afirma. 

Em resumo, materiais que são suficientes para pacientes gerais, muitas 

vezes são inaceitáveis para a abordagem terapêutica, a sofisticação da 

pesquisa e para as comorbidades associadas ao câncer do paciente do INCA. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS 

 

O sistema de pré-qualificação de marcas foi desenvolvido pelo fato de 

existirem no mercado várias empresas fornecedoras de materiais das mais 

variadas marcas. Porém algumas destas marcas não nos atendiam, e algumas 

delas, como já foi dito, em vez de melhorar a saúde do paciente até pioravam. 

E com a implantação do nosso sistema, passamos a ter a possibilidade de 

adquirir materiais por preços mais vantajosos para a Administração, com a 

utilização prévia através de abertura de processos de pré-qualificação, tendo a 

certeza de que com  este procedimento, não comprometer-se-á o tratamento 

dos pacientes e nem dos profissionais que lidam diretamente com os mesmos. 

Esta seqüência de atividades vem permitindo uma integração técnica e 

administrativa garantindo melhor qualidade e adequação dos produtos às 

necessidades dos usuários no tratamento de câncer. 

 

 

2.1. ASPECTOS MOTIVACIONAIS 

 

O INCA possui peculiaridades não compartilhadas por outros hospitais 

dedicados a pacientes não oncológicos. 

Os seus pacientes, apresentam características impares inerentes a 

doença. 

Por outro lado, a legislação regulamentadora das aquisições públicas, 

através dos seus pilares de transparência, igualdade de oportunidades e 

isonomia, colocam sob as mesmas condições materiais gerais e materiais para 

a Saúde, sem oportunidade de diferenciação pelo destino ou uso desses 

materiais ou serviços. 

 Diante disso, a Instituição procurou dentro de suporte jurídico, embora 

não previstos em lei, um artifício legal que permitisse tratar de forma específica 
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uma situação que não poderia ser colocada dentro da regulação da lei para 

aquisições comuns. 

 

 

2.2. ARCABOUÇO JURÍDICO7 E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

Para obter a especificidade necessária às suas compras, o INCA 

passou a pré-qualificar marcas, com uma metodologia embora definida, que 

funciona de maneira informal, sem cobertura legal. 

Enquanto a modalidade de licitação era presencial, a prática foi aceita 

pelo mercado, pelo nome e pela importância do INCA no cenário da Saúde no 

país, com o advento das modalidades eletrônicas, recursos foram impetrados o 

que desestrutura a metodologia. 

Entretanto o Instituto precisava em nome da qualidade da assistência 

prestada, manter um sistema que assegurasse somente participantes licitantes 

que comercializasse itens com atributos de qualidade que atendessem suas 

demandas. 

Assim, submeteu o procedimento a Advocacia Geral da União e à 

Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde que aprovou a excepcionalidade. 

Esta aprovação foi obtida pelo sustentáculo do procedimento, baseado 

em total transparência, publicidade consistente e suporte em poderoso 

Sistema de Informática. 

A descrição do Sistema a seguir, detalha essas premissas além de 

apresentar procedimentos e estrutura do Sistema, bem como instrumentos 

legais publicados que lhe dão suporte e efetividade. 

Porém, por sua vez apesar de termos respaldo jurídico, temos que 

atentar para o Sistema Único de Saúde que é quem detém o direito de definir 

às regras. Portanto, achamos conveniente nesse momento falar a respeito do 

assunto, em todos os seus detalhes. Para que o nosso sistema de pré-

qualificação não esteja nunca em desacordo com o que está definido por LEI 

                                                 
7 Processo de Padronização de Materiais, 25410.001884- Ministério da Saúde –2005 – Volumes 1 e 2. 
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na Constituição Federal de 1988. Até porque para os pacientes oncológicos 

tratados pelo INCA, este tratamento deve ser gratuito. 

E por falar em tratamento oncológico, temos que nos reportar as 

características especiais dos cuidados que se deve ter com estes pacientes. E 

o Sistema Nacional de Saúde - SUS, tem suas comissões Intersetoriais com 

finalidades e abrangências. Onde a finalidade dessas comissões é articular os 

programas e políticas que tenham interesse para a saúde cuja execução 

envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema único de Saúde. 

Enquanto que a sua abrangência esta voltada para : 

 

- Alimentação e nutrição; 

- Saneamento e meio ambiente; 

- Vigilância sanitária (onde o INCA atua diretamente) e 

Farmacoepidemiológica; 

- Recursos Humanos;  

- Ciência e Tecnologia, que é a área do INCA; 

- Saúde do Trabalhador. 

 

Logo temos que falar também sobre as Comissões Permanentes de 

Integração em seu  Art. 14. quando determina que deverão serem criadas 

Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior (onde a Instituição INCA, está 

inserida). É tanto que no seu parágrafo único, é definido que cada uma dessas 

comissões terão por finalidade a de propor prioridades, métodos e estratégias 

para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à 

pesquisa e a cooperação técnica entre essas instituições. Portanto este 

trabalho de pré-qualificação de marcas assim como quando os profissionais do 

INCA , através de estudos, palestras, seminários, cursos no Brasil e exterior 

estão totalmente cobertos pelo que dita   e cobre o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
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Como sabemos no Brasil, a Saúde está expressa na Constituição 

Federal de 1988 nos artigos 196 a 200. Onde todo brasileiro, tem Direito à 

Saúde.  

O dever do Estado está diretamente relacionado ao fato de que as 

políticas tanto econômicas quanto sociais estão sob a responsabilidade do 

poder público, onde atuam nos problemas sociais das enfermidades (doenças). 

O artigo 196 trata do direito a Saúde; 

O artigo 197 menciona que cabe ao poder público regular, fiscalizar e 

controlar e a sua execução deve ser feita por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado e também através de terceiros ou até diretamente; 

 

 

 

O artigo 198 trata da integração através de ações e serviços públicos de 

Saúde por uma rede regionalizada e hierárquica que compõe o Sistema Único 

de saúde (SUS). E é único porque só existe ele e tem respaldo Nacional. 

Portanto vale para toda a Nação. 

Esta rede depende da organização das ações e serviços que emanam 

das necessidades na nossa população em cada espaço, em cada região e sua 

priorização está diretamente ligada as procuras (demandas) populacionais. 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
REGULAMENTAÇÃO, 
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O quadro abaixo demonstra nas ações e serviços públicos de saúde como se 

integram nessa rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema 

Único e é organizado com estas diretrizes bem definidas: 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, além de outras fontes. Portanto, sua responsabilidade está 

ligada as três esferas do governo (Municipal, Estadual e Federal); 

O Art. 200 define as competências e atribuições do Sistema Único de 

Saúde (SUS), entre elas o controle e a fiscalização dos procedimentos, dos 

produtos e das substâncias de interesse para a saúde e participação na 

produção, por exemplo, de materiais médico-hospitalares, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Aí estão alguns itens que 

são testados para efeito de pré-qualificação na Instituição INCA. 

O Sistema Único de Saúde também executa ações de vigilância 

sanitária, onde o INCA mantém em cada unidade uma gerente de risco que faz 

esse trabalho de tecnovigilância, hemovigilância e farmacovigilância com 

produtos pós-comercialização, gerando ou não após estudo uma queixa-

técnica que será analisada a partir do evento detectado até o desfecho final, 
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que pode ocasionar a abertura de um processo de queixa-técnica que pode até 

culminar com a retirada de circulação do produto através da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Pois o INCA é um dos hospitais que faz parte 

da Rede de Hospitais Sentinela da ANVISA.  

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS), incrementa o 

desenvolvimento científico e tecnológico na sua área de atuação, fiscaliza e 

inspeciona alimentos, onde o INCA na sua área de Nutrição e Dietética testa 

complementos alimentares nutricionais que servem de alimentos para seus 

pacientes, que como já foi colocado, o próprio tratamento (Quimioterápico ou 

radioterápico, assim como a própria medicação), tornam seus pacientes 

extremamente debilitados. 

Compete também ao Sistema Único de saúde (SUS) a participação no 

controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E todos esses itens 

também são objetos de análise nos processos de pré-qualificação do INCA.  

Conclusivamente os níveis de saúde da população de um País são 

espelhados pelo grau de organização social e econômica. Portanto deveremos 

novamente frisar que sempre deveremos estar atentos para o fato de que é 

função do poder Público regular as ações e serviços de saúde sejam eles 

públicos ou privados e tanto o Sistema Único de Saúde (SUS) em suas 

regulamentações quanto ao INCA, em se tratando de pacientes de câncer, 

procuram cumprir seus papéis. E, o fato desse trabalho desenvolvido de pré-

qualificação de marcas pelo Serviço de Assessoria Técnica do INCA com a 

finalidade de tentar melhorar a qualidade dos produtos consumidos nos 

hospitais vem complementar e somar para que tanto no atendimento ao 

paciente quanto com a preocupação pela total melhoria e rapidez na 

recuperação de todo o cidadão brasileiro com problemas de saúde. Isto é, 

pesquisa e cooperação técnica entre as Instituições de Saúde no Brasil. 
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2.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Existe uma classificação por produto, onde são classificados por 

grandes grupos, ou seja, “famílias” de acordo com a sua aplicabilidade em um 

sistema integrado de informações sobre suprimentos, os quais são tratados 

por uma linguagem descritiva contendo especificações padronizadas de cada 

produto a ser adquirido. 

Cada marca testada alimenta o sistema interno de controle (EMS) que 

por sua vez, se o produto foi considerado pré-qualificado em consenso migra 

automaticamente para a Internet. Caso contrário, se o produto for considerado 

não qualificado em consenso, a marca testada alimenta o Sistema interno de 

controle (EMS). Porém, não migra para a Internet (Somente o fornecedor que 

apresentou o produto, fica sabendo através de e-mail, carta registrada etc). 

Se por acaso, um produto apresentar um evento-adverso (Está pré-

qualificado. Porém, apresentou problemas pós-comercialização), nesse caso 

compete às gerências de risco das unidades apresentar queixa-técnica e será 

aberto um processo, onde o fornecedor que vendeu o produto tem todo direito 

a ampla defesa. E, no final das análises tanto internas quanto por parte do 

fornecedor, será dada a decisão por parte da gerência de risco do INCA do HC 

I, após decisão em colegiado com as outras gerencias (HC II, HC III e do 

CEMO), mantendo o produto como pré-qualificado ou desqualificando o 

mesmo, por motivo de queixa-técnica. Nesse caso, o produto desqualificado 

será retirado do sistema (EMS) que por sua vez, esta retirada implicará 

também na saída da marca no código INCA em questão na Internet.  

Outrossim, informamos que para ambos os casos o representante do 

produto será informado. 

Resumidamente, o Sistema de pré-qualificação de marcas que foi 

implantado no  Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 

funciona da seguinte forma em sua rotina operacional: 

Para nossos processos serem analisados, somente serão passíveis  de 

avaliação para efeito de testes de pré-qualificação os materiais médico-

hospitalares ou laboratoriais; 
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As empresas interessadas em pré-qualificar marcas, deverão acessar o 

Portal do INCA, imprimir o requerimento, preencher o mesmo com a 

documentação exigida devidamente autenticada dos documentos indicados 

como necessários e, em casos de literatura em língua estrangeira, com a 

devida tradução juramentada; 

É disponibilizado pelo recebedor de qualquer material ou produto com 

código INCA a ser avaliado na Instituição, um protocolo de recebimento do 

produto, com o qual o representante passará a contar 45 (quarenta e cinco) 

dias que é o prazo máximo para teste de produtos, definido para resultado do 

mesmo para efeito de pré-qualificação; 

Inicialmente na Instituição, serão verificadas a consistência dos 

documentos bem como a presença de todos aqueles exigidos junto ao 

requerimento, e será instaurado um processo administrativo conforme Lei 

9784/99. Em caso de falta e/ou inconsistência de documentos ou de número 

suficiente de amostras, o conjunto será devolvido ao representante interessado 

em pré-qualificar sua marca e deverão der reapresentados e sanadas todas as 

pendências detectadas. Caso contrário, se tudo estiver de acordo com as 

exigências prescritas, será instaurado um processo, onde a documentação 

será objeto de análise sanitária, através de uma Comissão nomeada pela 

portaria 718/2011 pelo diretor do INCA, onde serão verificados os devidos 

registros do produto e a regularização da empresa fabricante perante o fisco, 

além das embalagens (primária e secundária) , etiquetagem, bem como todos 

os documentos exarados com base nas legislações vigentes regulamentados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e demais órgãos de controle 

necessários e obrigatórios para o item que está sendo analisado; 

Existindo algum tipo de pendência ou esclarecimento adicional 

necessário, o representante e/ou fornecedor deverá ser convocado para 

regularizar a documentação ou se for de seu interesse, recolher as amostras. 

O não atendimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis caracterizará 

desistência e culminará com o arquivamento da documentação e descarte das 

amostras; 
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Superada esta fase documental, um processo administrativo de pré-

qualificação será aberto e as amostras serão enviadas juntamente com os 

formulários e com os critérios de análise técnica funcional para que os nossos 

representantes técnicos (usuários), que após os testes, emitirão laudos de 

avaliação dos testes realizados. Os prazos de pronunciamento quanto aos 

resultados dos testes de pré-qualificação estão relatados também na nossa 

portaria interna 718/2011; 

A empresa interessada em pré-qualificar seus produtos no INCA deverá, 

sempre que necessário, se comprometer a realizar o devido treinamento em 

serviço aos responsáveis técnicos usuários do  INCA  quanto à utilização dos 

seus produtos; 

Os produtos aprovados em ambas as etapas serão considerados pré-

qualificados e constarão no sistema interno de controle de materiais do INCA  

(EMS), que migra para a Internet, podendo ser consultado no site do INCA. 

Estando desta forma habilitados a participarem nos nossos processos 

licitatórios; 

Para os casos em que os produtos são considerados não qualificados 

na análise técnica funcional, o seu representante e/ou fornecedor será 

comunicado, cabendo recurso que deverá ser dirigido à Comissão Especial de 

Avaliação Técnica conforme previsto na Lei 9784/99; 

A empresa que comprovar a realização de melhorias no seu produto, 

que foi considerado não qualificado, poderá reapresenta-lo emitindo uma nova 

solicitação de pré-qualificação  e informando onde foram feitas as devidas 

melhorias oficialmente; 

E finalmente, para os casos de não atendimento aos requisitos para 

teste de pré-qualificação por parte das empresas solicitantes, somente o 

interessado tomará conhecimento sobre a conclusão do processo. 

 

 

2.3.1. PREMISSAS 

O sistema implementado tem como escopo, a possibilidade de 

estabelecer marcas que atendam os atributos de qualidade requeridos pelas 
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características dos pacientes do INCA, sem cercear o principio de isonomia e 

amplo acesso a todos os licitantes interessados não procrastinando os 

certames licitatórios, garantindo assim, a celeridade dos processos e o fluxo 

regular de abastecimento da Instituição. 

Para tal, alicerça-se em três premissas básicas: 

• Ampla publicidade com divulgação periódica do procedimento, em mídia 

impressa de grande circulação, o que permite que o sistema seja perene, e 

ocorra independente de qualquer processo licitatório, iminente ou não, 

• Obedece aos ditames da lei 9.784/1999, quanto a instrução processual, 

permitindo recurso administrativo a qualquer cidadão que se sentir prejudicado. 

• Suporta-o possante aplicativo de informática que permite a informação 

disponível em tempo real para todo público interno e externo via portal da 

Instituição, além de propiciar segurança institucional quanto ao acesso a base 

de dados. 

 

2.3.2. FUNCIONAMENTO 

 

Para a realização de todas as atividades de qualificação de materiais é 

necessária uma estrutura organizada e integrada entre todas as áreas 

assistenciais e administrativas do Estabelecimento Assistencial de Saúde. Na 

esfera pública, os processos administrativos devem permitir transparência e 

acessibilidade conforme preconiza a Lei 9784/99. 

É aberto um processo de pré-qualificação, onde após as fases de 

conferência, são emitidos formulários de teste que resultarão em laudos. 

A emissão dos laudos técnicos faz-se em formulários que contém as 

especificações padronizadas descritivas do código do material, marca do 

produto, empresa fornecedora, registro no Ministério da Saúde, campo 

apropriado para o profissional usuário descrever pontos positivos e/ou 

negativos. É importante que em cada formulário conste informação sobre a 

quantidade necessária do produto para ser avaliado, o tempo médio para se 

obter o resultado do teste, os critérios técnicos que são requisitos que deverão 

ser observados durante o ato de testar do produto. Todos os laudos deverão 
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ser encaminhados ao Serviço de Assessoria Técnica do INCA que após anexá-

los aos processos pertinentes, e logo após encaminhá-los a CEAT. Após 

consenso da CEAT, a Assessoria Técnica lançará os resultados em um banco 

de dados informatizado definido pela instituição de saúde. Os Processos 

deverão ser arquivados para posteriores possibilidades de consulta. Com este 

banco de dados na Internet onde constam as marcas pré-qualificadas vão 

embasar a administração nos processos de aquisição dos produtos nas 

licitações públicas.  

As marcas não qualificadas como foi dito antes, não são publicadas na 

Internet. Só ficam lançadas no sistema interno de controle para que o 

fornecedor tenha acesso e conhecimento dos motivos da não qualificação de 

sua marca. Assim como, se por acaso o mesmo fizer alterações no produto 

justificadamente. A ele será dado o direito de uma nova tentativa de pré-

qualificar seu produto. E, se por acaso, houver necessidade, devido a 

característica específica do produto a ser testado, deverá ser agendada a 

presença técnica da empresa representante do produto para apresentação e 

treinamento da equipe que fará o teste. 

Os testes dos produtos que foram aprovados, mas que não foram 

utilizados na Instituição, poderão ter validade de 01 (um) ano ou fazer parte do 

banco de dados interno. Assim como os aprovados em uso são 

acompanhados através do processo de vigilância interno. Ocorrendo queixa-

técnica ou evento-adverso, como já foi colocado anteriormente, durante a 

utilização do produto, os profissionais usuários farão a notificação de não 

conformidade através de formulário próprio para a Gerência de Risco Sanitário 

Hospitalar, que decidirá sobre a necessidade de alerta junto a ANVISA e 

tomadas as medidas internas com a finalidade de sanear a exposição de risco 

ao paciente. Considerando o diagnóstico final, a empresa fornecedora terá a 

oportunidade de processar a troca do produto por outro lote e caso persistir a 

não conformidade, o produto será retirado de uso. Caso a empresa 

fornecedora não tome providências satisfatórias e conclusivas ocorrerá a 

retirada do Sistema de marcas pré-qualificadas. 
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2.3.2.1.FORNECEDORES 

 

Trimestralmente é divulgada noticia em jornais de grande circulação da 

existência do sistema como pré-condição para participação em licitações. 

Esta publicação divulga endereço eletrônico onde as instruções 

completas são apresentadas propiciando a qualquer interessado submeter sua 

marca a teste no INCA. 

O potencial fornecedor pode então verificar todos os itens usados na 

instituição, se sua marca está pré-qualificada, submetendo-a caso negativo. 

 

 

2.3.2.2. COMISSÃO TÉCNICA 

 

Apresentados requerimento com documentação devidamente 

autenticados e amostras, o produto é avaliado quanto a documentação 

sanitária e legal, adequação do sistema de rotulagem com a legislação e 

congruência da amostra com a especificação do item. 

Passada esta etapa, processo administrativo é instaurado, e as 

amostras enviadas para teste in vitro ou in vivo conforme o caso diretamente 

pelo usuário final. 

O resultado é lançado em sistema de controle, sendo automaticamente 

em tempo real tornado público se aprovado ou em caso de rejeição, 

comunicado unicamente ao interessado. 

Qualquer que seja o resultado o direito a recurso é assegurado ao 

proponente ou a comunidade. 
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2.3.2.3.SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Os resultados são lançados em banco de dados, disponível para 

consulta interna, com salvaguardas que impedem a alteração por funcionários 

não autorizados além de trazer segurança impedindo aos compradores 

consulta de preços a itens não homologados, ao Almoxarifado impede o 

recebimento de marca rejeitada e ao pregoeiro a recusa de lances de 

detentores de marcas não qualificadas. 

Resumindo, qualquer cidadão tem acesso a grade de insumos, suas 

marcas aprovadas e, em constatando a não aprovação da sua marca, pode 

fazê-lo a qualquer tempo, independentemente de existência de licitação 

prevista, dentro de regras pré-estabelecidas, públicas e transparentes. 

Como complemento para melhor entendimento, favor verificar os fluxos 

do sistema nos anexos 1 e 2, após a conclusão. 

Uma ferramenta de consulta transparente e amigável encontra-se no 

Portal do INCA, permitindo a qualquer tempo de forma prática que qualquer 

interessado obtenha informações, verifique a grade de materiais do INCA, 

identifique marcas aprovadas e submeta seu produto caso não pré-qualificado. 

O anexo 3, descreve o passo a passo para consulta, pesquisa e 

obtenção de qualquer informação para pré-qualificação. Assim, buscamos 

orientar aos fornecedores onde o potencial candidato encontra “links” diretos 

para consecução do processo de pré-qualificação de suas marcas. 

Opções de verificação de licitações, fornecimento de medicamentos ou 

pré-qualificação de marcas são disponíveis, toda a informação que um 

fornecedor pode necessitar no seu relacionamento com o INCA. 

As disposições legais e os formulários de submissão de produtos estão 

ao alcance de um clique. 

Uma ampla consulta a todos os materiais usados no INCA, está 

disponível, bem como consulta de todas as marcas aprovadas. 

Não encontrando a sua, o fornecedor pode iniciar a pré-qualificação 

independente da iminência de licitação. 

Prático, amigável e principalmente transparente. 
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CAPÍTULO III8 

COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DENTRO DO 

PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE MARCAS NO 

INCA 

 

Cabe a cada interessado, dentro de suas limitações, algumas 

atribuições extremamente necessárias para que cada processo de pré-

qualificação aberto, não ultrapasse o prazo pré-determinado de 45 (quarenta e 

cinco) dias para complementação, análise funcional e consenso final. Assim 

como o lançamento após o encerramento do processo no Sistema de marcas 

INCA. 

 

3.1.COMPETÊNCIAS DO FORNECEDOR/LICITANTE/REPRESENTANTE 

 

Cada representante de qualquer empresa interessada em participar de 

qualquer processo de licitação no INCA, para material médico-hospitalar ou 

laboratorial, deverá apresentar suas amostras juntamente com o requerimento 

devidamente preenchido e acompanhado de toda a documentação pertinente 

ao mesmo, assim como o registro do produto no órgão oficial (ANVISA); 

autorização de funcionamento municipal ou Estadual da empresa 

representante do produto; BPFc (Boas práticas de fabricação e 

comercialização), manual de instrução em língua portuguesa, laudos de 

laboratórios oficiais do Ministério da Saúde e Inmetro quando for o caso; 

literaturas técnicas , autorização do fabricante onde conste que o mesmo, 

autoriza a empresa representante e/ou distribuidora a comercializar seus 

produtos e eventuais documentos em língua estrangeira devidamente 

acompanhada de tradução juramentada.  Cabe ao representante acompanhar 

                                                 
8 Portal na Internet do Instituto Nacional de Câncer (www.inca.gov.br). 

http://www.inca.gov.br/
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o andamento das fases do processo e entregar na Assessoria Técnica da 

Divisão de Suprimentos do INCA.  

 

3.2.COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) 

      

     Compete a Assessoria Técnica do INCA, orientar aos fornecedores 

quanto à apresentação das amostras, recebimento das amostras devidamente 

identificadas, emitir o protocolo de recebimento do produto após conferencia, 

dar suporte administrativo e técnico a CEAT (Comissão Especial de Avaliação 

Técnica), preparar as amostras recebidas encaminhando-as a CEAT para 

posterior abertura dos processos de pré-qualificação. E envio das amostras 

aos responsáveis técnicos dos serviços onde os produtos deverão ser 

avaliados.  

Cabe também a Assessoria Técnica todo o acompanhamento e controle 

dos processos, assim como o arquivamento do mesmo após lançamento da 

marca nos sistemas, como segue: Para marcas pré-qualificadas a Assessoria 

Técnica, registra no E.M.S (Sistema de controle de Materiais do INCA), que 

migra para a Internet automaticamente e no cadastro geral. Já para a marca 

que não é qualificada, a Assessoria Técnica registra no E.M.S. Porém, neste 

caso a marca não migra para a Internet. Fica registrado só para efeito de 

consulta tanto para nossos compradores quanto para os eventuais casos de 

“vistas ao processo” por parte dos fornecedores e/ou representantes para 

consultas aos mesmos para saberem os motivos pelos quais suas marcas não 

foram qualificadas e o lançamento também é feito no nosso cadastro geral de 

controle. Além de dar suporte às Gerências de risco das Unidades em casos 

de eventos-adversos e/ou queixa-técnica (Acontecimentos que ocorrem com 

os produtos que embora qualificados, apresentem problemas pós 

comercialização em sua utilização na utilização). 
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3.3.COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

(CEAT). 

 

Cabe a CEAT, receber as amostras da Assessoria Técnica, fazer a 

devida análise documental e dos produtos, inclusive da embalagem de acordo 

com as Normas Regulamentadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). Notificar irregularidades detectadas na análise prévia e nesse caso 

informar que o produto está em não conformidade junto ao representante da 

empresa interessada em pré-qualificar a sua marca em um determinado 

produto, assim como classificar os produtos a serem encaminhados às 

unidades para análise técnica funcional. 

A CEAT, também é responsável pela definição através de consenso em 

casos de produtos testados em várias Unidades do INCA de acordo com os 

resultados dos laudos de análise técnica. Além de também fazer cobranças em 

casos eventuais dos documentos de análise que não retornaram no prazo 

estipulado de 25 (vinte e cinco) dias ao Responsável Técnico do Serviço para 

que o mesmo se pronuncie, justificando a necessidade de um prazo maior para 

a emissão do resultado.  

 

 

3.4.COMPETÊNCIAS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DAS 

UNIDADES/INCA 

 

Aos responsáveis técnicos pelos testes, compete verificar se o produto 

se enquadra dentro da narrativa para proceder ao teste (se o formulário e os 

critérios são adequados, volume, embalagem, etc). Caso positivo encaminhar 

não com a abertura de um processo administrativo de queixa-técnica, onde a 

marca do produto as devidas amostras recebidas ao setor da sua unidade de 

serviço ao qual coordena para que o produto seja testado. Controlar o 

resultado do tempo até porque o tempo do teste não pode exceder a 25 (vinte 

e cinco) dias. Encaminhar os resultados a ASTEC (Serviço de Assessoria 

Técnica) que por sua vez, instrui o processo com estes resultados de testes e 
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encaminha os processos para consenso na CEAT (Comissão Especial de 

Avaliação técnica). Os responsáveis técnicos também notificam através de 

formulário específico, eventuais problemas ocorridos com materiais/marcas 

encaminhando-os as Gerências de Risco das suas unidades para que o evento 

seja avaliado e as medidas sejam tomadas, culminando ou poderá permanecer 

pré-qualificada, ou ser desqualificada. Nos casos de desqualificação da marca 

para o código INCA em questão, a marca será retirada do sistema de controle  

de pré-qualificação de marcas da Instituição por motivo de evento-adverso. 
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CONCLUSÃO 

 

Os requerimentos da lei 8666/93 quanto à isonomia de todos os 

pretendentes a participação em licitações, trazem riscos a qualidade dos 

produtos a serem adquiridos. 

Ao tratarmos de produtos para saúde, este risco potencializa-se por 

tratarmos de vidas. 

Risco agravado pela peculiaridade do paciente acometido de 

neoplasias, caso dos pacientes do INCA. 

O sistema de pré-qualificação de marcas foi o meio encontrado para, 

mantida a transparência, a publicidade e a isonomia. Assegura-se proteção ao 

paciente e ao profissional de saúde. 

Este procedimento, mesmo sem cobertura legal, tem respaldo jurídico 

pelo parecer da Advocacia Geral da União (AGU) e foi abraçado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na publicação no ano de 2010 do 

Manual de Pré-qualificação de artigos médico-hospitalares: Estratégia de 

vigilância sanitária de prevenção. 

A própria AGU (Advocacia Geral da União) em seu parecer recomenda 

a análise de extensão do mesmo para toda a rede do Ministério da Saúde. 

Recentemente, nos dias 08 e 09/12/2011 o Departamento de Logística 

do Ministério da Saúde, realizou um seminário no Auditório do centro de 

Estudos do Hospital da Lagoa, objetivando um estudo com a finalidade da 

otimização das compras Públicas, onde a nossa Instituição foi uma das 

principais convidadas com a finalidade de expor aos outros hospitais da Rede 

Federal o nosso Sistema de pré-qualificação de artigos médico-hospitalares 

com o objetivo de implementar o sistema do INCA, em todos os hospitais 

federais no Rio de Janeiro, o que nos leva a concluir pela final aceitação do 

mesmo, bem como pela constatação que o assunto estudado, pode ser 

extrapolado para outras Unidades Hospitalares Públicas semelhantes.  
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ANEXOS 

 

1-Fluxo para pré-qualificação; 

2-Fluxo para queixa-técnica (Cancelamento da pré-qualificação); 

3-Portal do INCA – Site de consulta.   
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ANEXO 1 

 

Fluxo para pré-qualificação 
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ANEXO 2 

 
 

Fluxo para queixa-técnica (Cancelamento da pré-
qualificação) 
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ANEXO 3 
 
 

Portal do INCA – Site de consultas 
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