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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NóvôHorizonte 20
TERMO: Decisório

FEITO: Impugnação

REFERÊNCIA: Edital nº, 083/2021 - Pregão Eletrônico nº.
026/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições parceladas de
INSUMOS (SERINGAS, TIRAS REAGENTES E LANCETAS) para atender
aos usuários portadores de Diabetes Mellitus, atendidos pela

pa Secretaria Municipal de Saúde do Município, pelo período de
12 (doze) meses, conforme descrição e quantidade constante do
Termo de Referência - ANEXO 1.

PROCESSO: 137/2021

RECORRENTE: MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA.

1 - DAS PRELIMINARES

A Impugnação interposta, tempestivamente, pela empresa
MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - CNPJ/MF nº 05.343.029/0001-90, devidamente qualificada
na peça inicial (fls. 90/101), com fundamento na Lei 8.666/98,
por intermédio de seu representante legal, contra exigências
técnicas do edital, relativo ao Pregão Eletrônico nº.
026/2021.

Senhor Prefeito,
À licitante MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

PRODUTOS HOSPITALARES LIDA - CNPJ/ME nº 05.343.029/0001-90
impetrou impugnação às fls. 90/101, com os docimentos que a
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acompanham fls. 102/124, culminando com a suspensão do certame
e o encaminhamento para a área técnica da Secretaria Municipal
de Saúde para enfrentamento da impugnação.

À Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da
farmacêutica Andréa Cristina Zanelatto Simon, em laudo Técnico
fundamentado às fls. 196 e 133, mantém a especificação do item
2, sem alterar o Termo de Referência.

Como consequência, estamos diante de uma situação queleva a conhecer da impugnação para, no mérito negar-lhe
provimento consoante laudo apresentado pela área técnica
demandante, sem alterar o edital por deliberação própria da
mesma.

Isto posto, propomos:
1 - Conhecer da impugnação para no mérito negar-lhe

provimento.

2 - Autorização para retomada do pregão com publicação
do mesmo edital, consolidado com o Termo de Referência jáexistente, aplicando-se a regra do 84º do art. 21 daTN 8.666/98.

Novo Horizonte, 13 de setembro de 2021
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PROCESSO Nº 137/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

DESPACHO:

Acolho a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde
através da farmacêutica Andréa Cristina Zanelatto Simon
fis. 123 e 133 e da Unidade Gestora de Licitações e
Contratos fis. 134/135, para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO à impugnação impetrada pela empresa
MEDLEVENSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Autorizo a republicação da licitação nos termos propostos
pela Unidade Gestora de Licitações e Contratos.

Publique-se

Prossiga-se

GABINETE, 48-de getembro de 2021

GATA
LA IUAAAA TrFcgo



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE SP

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. S. ILDR. JOÃO DORIVAL CARDOSO

RUA 7 DE SETEMBRO,N.º 1175 — NOVO HORIZONTE — SP CEP 14960-000

Novo Horizonte,31 de Agosto de 2021

Ofício: 208/2021
Processo Licitatório n.º 137/2021
Pregão Eletrônico n.º 026/2021

Em resposta a Impugnação impetrada pela empresa MEDLEVENSOEN COMÉRCIO, E

REPRESENTAÇÕES DE. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, venho informar tecnicamente que de

acordo com a PORTARIA N.º 2.583, de 10 de Outubro de 2007, “o uso de medidores (glicômetros) e de

tiras reagentes deve ser individualizado e atender às necessidades do paciente”. Venho por meio informar

da 2 gota de sangue, visa garantir resultados seguros, com economicidades, focando não só o cuidado com

erário público, no não desperdício de "” tira reagente”, visto que sem a possibilidade de se colocar uma

segunda gota de amostra, a tarefa, ou resultará em necessidade de nova tira reagente ou em resultado

errôneo, o que acarretara em risco clinico para o paciente, ou ambos, portanto o cuidado também com a

segurança do paciente.

É fato corriqueiro o paciente ao realizar a punção não obter quantidade suficiente de sangue para

a leitura e o desperdício de tiras deve ser combatido. Além disso, não há desconforto, nem aumento de

gasto, pois basta pressionar novamente o dedo, sem a necessidade de utilizar outra lanceta. Haveria

desperdício caso a segunda gota não fosse aceita e tivesse que ser usada nova tira.

A opção pela química glicose desidrogenase (GDH), em detrimento da glicose oxida de (GOD) se

justifica pela comprovação de uma maior precisão nos resultados aferidos com a primeira. As químicas

existentes no mercado apresentam vantagense limitações, no entanto a instituição interessada na utilização

do insumo deve pesquisar e fundamentar a opção por aquele que ofereça maior confiabilidade, menor risco

ao paciente e melhor custo x benefício. Níveis extremos de oxigênio no sangue, frequentes em pacientes de

alta complexidade e com instabilidade oxihemodinamica, podem interferir na reação da tira-teste que utiliza

a enzima glicose oxidase. A frequência do AMGC (auto monitoramento da glicemia capilar) deve ser

determinada individualmente, dependente da situação clínica, do plano terapêutico, do esquema de

utilização da insulina, do grau de informação e compromisso do paciente para o autocuidado e da sua

capacidade de modificar sua medicação a partir das informações obtidas. Indicamoso uso de aparelho que

não necessitem de codificação , ou seja, auto codificáveis, indiscutivelmente, a necessidade de troca de chip
é um fator que corrobora para erros e desvios na medição, além de dificultar o manuseio do mesmo,

especialmente nos caso de idosos (nosso maior Público), além de menores de idade, pessoas não

alfabetizadas, portador de necessidades especiais, entre outras característica presente em nossos pacientes,

glicosimetros que não necessitam de codificação praticamente excluio risco de erro.
E

O acompanhamento dos portadores de Diabetes Mellitus é realizado mensalmente pela

equipe de saúde e a dispensação dos insumosé feita para período trimestral. Temos pacientes críticos

e de Ordem Judicial que exigem monitoramentos específicos, motivo pelo qual especificamos no edital
memória de 450 medições. Isto nos garante margem de segurança e melhor conduta com os usuários.

Andrea Cristina Zanelatto Simon
E
Frmacêntica

Ilmo. .Sr.

Antônio Brito Mantovani

Chefe da Divisão de Licitações e Contrato eco f
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C.S. IDR. JOÃO DORIVAL CARDOSO

RUA 7 DE SETEMBRO,N.º 1175 — NOVO HORIZONTE — SP CEP 14960-000

NOVO HORIZONTE, 02 de setembro de 2021

Oficio:398/2021

Processo Licitatório n.º 137/2021

Pregão Eletrônico n.º 026/2021

1-Venho por meio deste, informar que 1 glicosímetro para cada 1000 unidades detira,
não atendera a nossa necessidade ,pois além do município atender todos os pacientes de

Ordem judicial, este atende os paciente insulinos dependentes e as unidades básica de.

saúde realizam o teste em todos pacientes que necessita de controle diariamente.

Certame realizado no município atende as UBS. Santa Clara, São Benedito, São

Vicente, Alvorada, Centro de saúde e mais 5 unidades Rurais.

2- Perante as proposta recebidas todas estavam de acordo, em fornece os Monitores

como bonificação, sendo assim não onerando o valor das proposta,

3- Se houver a necessidade de trocar todos os monitores disponibilizados, a quantidade

fornecida MedLevensohn, não será suficiente. Pois o município atende 235 insulinos

dependentes, e as UBS. Santa Clara, São Benedito, São Vicente, Alvorada , Centro de

saúde e mais 5 unidades Rurais. o
4- Sim, pois o município tem. 235 paciente insulinos dependentes sendo que os 200,
glicosimetros, disponibilizados pela MedLevensohn, não suprira a necessidade dos

pacientes insulinos dependentes e deixando assim todas as unidades básicas desprovida
dos atendimentos.

mea

Andrea Cristina Zanelaito Simon
'

Farmacêutica
'

Timo. .Sr.

Antônio Brito Mantovani CR dy .

Chefe da Divisão de LicitaçõeseContrat
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