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TERMO: Decisório

FEITO: Impugnação

REFERÊNCIA: EDITAL Nº 186/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 275/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES,
A: necessários para melhorar a qualidade no atendimento das

Unidades Básicas de Saúde do Município, proveniente de sobra
de Emenda Estadual Convênio nº 00349/2019 Processo nº
753185/2019, conforme especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I deste Edital.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RECORRENTE: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA.

I - DAS PRELIMINARES

Impugnação interposta, tempestivamente, pela empresa
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - CNPJ/MF nº 05.343.029/0001-90, devidamente qualificada
na peça inicial (fls. 88/140), com fundamento na Lei 8.666/98,
por intermédio de seu representante legal, contra exigências
técnicas do Termo de Referência, anexo do edital
sobremencionado, relativo ao Pregão Eletrônico nº. 059/2022.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br
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o
A licitante MEDLEVENSHON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/MF nº 05.343.029/0001-90
impetrou impugnação às fls. 88/98, com os documentos que a
acompanham fls. 99/140, culminando com o encaminhamento para
a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde para
enfrentamento da impugnação.

A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da
farmacêutica Andréa Cristina Zanelatto Simon, em laudo Técnico
fundamentado às fls. 142/150, mantém a especificação do item

a 1, sem alterar o Termo de Referência.
Como consequência, estamos diante de uma situação que

leva 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, conheço da impugnação impetrada pela
empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
adotando por fundamento a manifestação da Farmacêutica Andrea
Cristina Zanelatto Simon, pela mantença do Edital e Termo de
Referência, sem retificação.

Novo Horizonte, 17 de outubro de 2022

ANTONIO BRITO MANTOVANI

Chefe da Unidade Gestora de Licitações

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQDnovohorizonte.sp.gov.br
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C.S. II DR. JOÃO DORIVAL CARDOSO

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

NOVO HORIZONTE,17 de Outubro de 2022

Oficio: 532/2022

Processo Licitatório n.º275/2022

Pregão Eletrônico n.º 59/2022

Em resposta a Impugnação impetrada pela empresa MEDLEVENSOEN COMÉRCIO, E

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Venho por meio esclarecer que
necessitamos do descretivo do edital para atender as Ordem Judicial Nº 3001727-65.2013.8.26.0396 do

Município.

A opção pela química glicose desidrogenase (GDH), em detrimentoda glicose oxida de (GOD)

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

químicas existentes no mercado apresentam vantagens e 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.

Confome o descritivo nada consta sobre a validade depois de aberto, o que exigimos e que

tenha data de fabricação e validade original da caixa produto e sua intreguidade seja mantida.

Em resposta a Faixa de Medição sendo ela de 10 a 600 mg/dl. Proporciona segurança na tomada

de decisão em situação críticas, especialmente na hipoglicemia grave.
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

"ºtira 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
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 aceitae tivesse que ser usada nova tira.
Indicamos o 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.
Venho por meio deste, informar que 1 glicosímetro para cada 1000 unidades de tira, 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.

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

bonificação, sendo assim não onerandoo valor das proposta.
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.

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.

Ante o exposto e justificado, indefiro a impugnação da impetrante MEDLEVENSOEN

COMÉRCIO, E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Andrea Cristina Zanelatto Simon
Fafmacêutica

Ilmo. .Sr.
Antônio Brito Mantovani



Minicucci
Clinica de Endocnnologia a Diabetes

RECEITA MÉDICA

PARA: BEATRIZ GONZALEZ BUENO

BOMBA DE INSULINA E INSUMOS

1) BOMBA DE INSULINA MINIMED 7806...........a rsmensmes mmesermemessemaersae sessions USO CONTÍNUO

2) TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT-7910W1......cccsrmeermeseeerenseereresrerrerrereanas . 01 unidade/ano

3) APLICADOR CATÉTER QUICK-SET MMT-305...... meneame ememeemeseresereesenecsersase. COMPRA ÚNICA

o 4) RESERVATÓRIO 3,00ml MMT-332 A... .... 02 Caixas com 10/mês

5) SENSORES ENLITE 3 MMT-7020C1 ...............rrenan erereermereemeereeeer verve OL CaiXA COM 05/mês

6) CATÉTER QUICK-SET 9mm x 60cm MMT-397A .......umeee «.. 02 Caixas com 10/mês

7) CARELINK USB BLUE ACC-1003911F................ ur. srmermeeeeersesseemeeseoereesserarmemmenrememmeeenmeneemserars COMPRA ÚNICA

8) INSULINA FIASP......scsemesesemerereeaee rom rersessseessereerrararaserenasersaranenamseramemsemersomessescrremeererrmmmrmamo
4 frascos de 10ml/mês

9) Monitor Accu-Chek Guide...emmaemerson COMPRA ÚNICA

10) Tiras para glicemia capilar compatíveis com Accu-Chek Guide............murmneseemenereeas 200 unidades/mês

11) Pilhas (Alcalinas, recarregáveis OU lítio) ........sessseeaerseeeee meseerereemero 04 unidades/mês

E CAMPINAS, 16 DE, ÇO DE 2022

ALTER JOSÉ MINICUCCI
CRM Z0820 - CPE 748.606.598-00

DR. WALTER) MINICUCCI

ENDOCRINOLOGISTA

CRM/SP 20.820

O Av. José Bonifácio, 1.901 - Jd. das Paineiras
CEP: 13092-305 - Campinas - SP

(O) (19) 3295.2088 / 3295.0392
B (19)99917.6015/(19) 9 9750.6992

83 drwijminicucclêgmail.com
CRM 20.820

memerrmr
Digitalizado com CamScanner
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EE CERTIDÃO |

Processo Físico nº: 3001727-65.2013.8.26.0396

Classe — Assunto: Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica

Requerente: Beatriz Gonzalez Bueno

Requerido: Municipio de Novo Horizonte Sp

Justiça Gratuita

CERTIDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO

Certifico e dou fé que a r. sentença de fis. 295 transitou em julgado

em 17/09/2015 para o Ministério Público e em 23/09/2015 para as

partes. Nada Mais. Novo Horizonte, 24 de setembro de 2015. Eua,
MARILIZA APARECIDA OTOBONI, Chefe de Seção Judiciário.
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SENTENÇA |

Processo Físico nº: 3001727-65.2013.8.26.0396
Classe — Assunto: Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Requerente: Beatriz Gonzalez Bueno
Requerido: Municipio de Novo Horizonte Sp

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO
Aos 12/3/2014, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da

2º Vara, abaixo indicado. O (A) Esc.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

BEATRIZ GONZALEZ BUENO, já qualificada nos autos do
processo em epígrafe, propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA em face do MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE,
objetivando seja o ente municipal compelido a fornecer a bomba de insulina PARADIGM
REAL TIME MMT-722, bem comoos demais insumos listados na inicial de fls. 08/09.

Para tanto, a autora informa que é portadora de “Diabetes Tipo 1”,
sendo que o médico que a assiste prescreveu terapia com a bomba insulina PARADIGM
REAL TIME MMT 722, pois a terapia convencional com as insulinas “lispro” e
“elargina” não estavam alcançando os resultados desejados, visto que a autora apresentava
grandes oscilações glicêmicas (hipo e hiperglicemias).

De acordo com a autora, a bomba evita o desequilíbrio dos níveis
de glicose e o risco de infecções, além de outros benefícios.

Aduz que a bombade insulina e os insumos são caros, não tendo a
autora e sua genitora condições financeiras de adquirí-los.

Alega que o medicamento acima referido fora prescrito por
profissional médico que assiste o autor, porém devido ao seu alto custo sua família não
possui condições financeiras de adquiri-lo.

A inicial segue instruída com os documentos de fls. 10/47.

Às fls. 65/66 foi deferida a antecipação da tutela, determinando
que o Município fomeça a bomba de insulina pleiteada, bem como os respectivos
insumos.
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Apresentada contestação às fis. 99/122, requerendo a

improcedência do pedido inicial.

Aduz que o medicamento pleiteado não consta na lista da

RENAME, impossibilitando sua aquisição com recursos oriundos de repasses federais

para a assistência farmacêutica.

Sobreveio réplica às fls. 128/132.

Na sequencia, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

DECIDO.
Inicialmente, respeitado o entendimento do ilustre representante do

Ministério Público, entendo que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do

art. 330, 1, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão debatida nos autos é

unicamente de direito, o que torna desnecessária a dilação probatória.

Assim, melhor analisando o caso, concluo que a realização de

prova pericial é totalmente desnecessária, uma vez que os documentos que acompanham a

inicial são suficientes para formar a convicção deste julgador.

O pedido é procedente.

Insta salientar que a responsabilidade, no atendimento à saúde, é

concorrente e solidária de todos os entes federativos, conforme entendimento pacífico do

E. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES

FEDERATIVOS. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR

OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.1. Sendo o

Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-

Membros. Distrito Federal e Municípios, impõe-se o

reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes

federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para

figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar O

acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros” (AgRg no Ag 88697, rel. Min. João Otávio de

Noronha, 2º Turma, j. 29.09.2007).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS.

3001727-65.2013.8.26.0396 - lauda 2
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LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO

ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198,8 1º, DA CF/88. É da

competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de

saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto

pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto

nos arts. 196 e 198, $ 1º, da Constituição Federal. IL Recurso

especial improvido” (REsp T7365V/RS, rel. Ministro Francisco

Falcão).

Conforme o entendimento acima transcrito, entende-se que cabe a

qualquer ente federativo a obrigação de garantir aos cidadãos o acesso ao medicamento €

insumos necessários à manutenção de sua saúde, quando o indivíduo não possuir

condições financeiras de adquirir os medicamentos necessários ao seu convalescimento ou

tratamento.
No caso dos autos, a autora comprovou que à bomba de insulina e

os respectivos insumos são necessários para o tratamento da doença que a acomete,

consoante se depreende dos relatórios médicosde fls. 11/12.

Nem se diga que os medicamentos em questão poderiam ser

substituídos por outros, pois O médico que assiste o paciente, acompanhando a evolução

da doença, é que tem aptidão para avaliar e prescrever O medicamento que entende ser O

mais adequado.
De outra banda, o artigo 196 da Constituição Federal assim

estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção €

recuperação”.
Caracteriza-se a saúde como um direito fundamental do cidadão,

assegurado a todas as pessoas, sem qualquer distinção. Por se tratar de direito correlato à

vida, deve ele prevalecer sobre qualquer outro.

Segundo determinações do artigo 2º, 8 1º, do artigo 6º, inc. 1, € do

artigo 7º, inciso IV, da Lei 8.080/90, cabe aos entes federativos responder pela assistência

terapêutica integral (artigo 198, inciso Il, da Constituição Federal), inclusive no que diz

respeito a produtos farmacêuticos.

Assim, não se admite que a Administração Pública possa se eximir

da obrigação, apresentando argumentos como repartição de competências, falta de

numerário, necessidade de prefixação de verbaspara o atendimento dos serviços de saúde,

não enquadramento no Protocolo Técnico ou falta de padronização.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal:

3001727-65.2013.8.26.0396 - lauda 3
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“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta

Política que tem por destinatários todos os entes políticos que

compõem, no plano institucional, a organização federativa do

Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu

impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do

Estado.” (Ag. no RE nº 271.286-RS, rel. Min. Celso de Mello, j.

12.09.2000).

Por todo o exposto, confirmo a tutela antecipada de fls. 65/66 e

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com

julgamento de mérito, com fulcro noart. 269, inciso I, do CPC, pelo que determino ao

Município de Novo Horizonte que forneça à autora a bomba de insulina “PARADIGM

REAL TIME MMT-722”, bem como os insumos elencados na inicial de fls. 08/09, nos

termos prescritos pelo médico que assiste à autora, sob pena de multa diária, cujo valor

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por força da sucumbência, arcará O requerido com O pagamento

das despesas processuais € dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00

(oitocentos reais), atento ao disposto no 8 4º, do art. 20 do CPC.

P.R.I.C.

Novo Horizonte, 12 de março de 2014.

LEONARDO LOPES SARDINHA
Juiz de Direito
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L SENTENÇA a
Processo nº: 3001727-65.2013.8.26.0396

Classe — Assunto: Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica

Requerente: Beatriz Gonzalez Bueno

Requerido: Municipio de Novo Horizonte Sp

CONCLUSÃO
AOS 2/9/2015, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da

22 Vara, abaixo indicado. O (A) Esc.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

Vistos.

1 - JULGO EXTINTAapresente execução, com fundamento noart. 794, II, do

Código de Processo Civil.

2 - Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

PRC.

Novo Horizonte, 02 de setembro de 2015.

DATA
Recebi estes autos em cartório. N.H., 2/9/2015. O (A) Esc.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOSDALEI 11.419/2006, CONFORME

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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