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 MEMORANDO nº 003/2018 – SMS/PMPP  

Palestina do Pará/PA, 17 de Abril de 2018.  

 

Ao Senhor Roberval Alves Rodrigues  

Presidente da CPL/PMPP 

NESTA  

 

Senhor Pregoeiro  

 

 

Venho através deste solicitar a V. Sª. abertura de processo licitatório para contratação de 

empresa para fornecimento de material de consumo para serviços de odontologia para atender as 

necessidades da rede Pública do Município de Palestina do Pará através da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

Nossa Constituição Federal de 1988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o direito a 

saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral a saúde. O 

artigo 196 diz que "A saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Partindo do principio 

Constitucional, todos tem direito a saúde e esta vem sendo prestada através da integração do SUS, 

muito embora, de certa forma deficitária, pois deixa muito a desejar no pronto atendimento e no 

tratamento dispensado ao doente. Ainda, a prevenção para redução dos riscos da doença esta longe de 

ser considerada como aceitável. Falta investimento na área da saúde para que a determinação legal 

tenha eficácia plena.  

A Constituição protege tanto a cura quanto a prevenção de doença através de medidas que 

assegura a integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento da 

dignidade da pessoa humana, cabendo ao Estado dar a efetiva proteção. Diga-se aqui que ao se falar 

em Estado, esta incluído, a União, o Estado e os Municípios, porque a competência quanto a 

responsabilidade do poder Publico é comum à União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios e que 

estes deverão “cuidar da saúde e assistência publica, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência", conforme o artigo 23, inciso II da CF.  

Todo o atendimento prestado diretamente pelo Município ou SUS, deve atender 

satisfatoriamente as necessidades de cada pessoa, tanto na prestação dos serviços médicos de consultas 
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quanto na realização de todos os tipos de exames que se fizerem necessários ao perfeito diagnóstico do 

medico. No caso de pessoas que não tenha condições financeiras de adquirir os remédios prescritos 

pelo medico, devem procurar o posto de saúde local ou serviços de assistência social do município e 

no caso de não concessão por estes, podem buscar o direito através de uma ação judicial.  

É oportuno ressaltar aqui a responsabilidade que tem o Poder Publico de indenizar as pessoas 

que sofreram alguma sequela em razão da falta de atendimento medico ou fornecimento de remédios 

no tempo oportuno para evitar dano ao próprio corpo.  

Diante das razões acima mencionadas faz-se necessária a contratação de empresa especializada 

no fornecimento de medicamentos e correlatos com receitas médicas de pacientes oriundos do sistema 

público de saúde para assegurar uma assistência à saúde satisfatória.  

Na expectativa do deferimento desse importante pleito, apresento, em anexo, a descrição do 

objeto a ser licitado, ficando à disposição de V.Sª. para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários.  

 

Segue em anexo TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

Sendo o que temos para o momento, subscrevo-me.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

______________________________________ 

SUELE PANTOJA DA SILVA 
Secretaria Municipal de Saúde 
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