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Processo Administrativo nº 003/2023 FMS 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Secretaria Municipal de Saúde, em virtude das demandas apresentadas pela 
rede de assistência de saúde, setores administrativos da própria secretaria e da 
gestão; por necessitar de apoio técnico para a estrutura organizacional, com perfil 
específico e habilitado a apoiar as equipes de profissionais em vários setores, 
reporta-se uma necessidade da contratação de empresa Para prestação de 
serviços técnicos especializados em consultoria em saúde, administrativa e 
financeira, objetivando uma eficaz adequação, realização e manutenção das 
atividades hora desenvolvidas pela saúde, no município de Brasil Novo. 
O município de Brasil Novo, no Estado do Pará, não é diferente dos demais 
municípios da região e do Brasil. O seu processo de modelagem institucional de 
política governamental da saúde tem também suas fragilidades. Mas, o esforço 
para melhorar seus indicadores, por mais que não seja na velocidade esperada 
precisa avançar para vencer os desafios estabelecidos e construir novas 
realidades. 
A Secretaria Municipal de Saúde, consciente da árdua missão e querendo fortalecer 
a sua gestão, não medirá esforços para qualificar e aperfeiçoar a sua atuação na 
sociedade. Principalmente em tempos de pandemia onde a enorme demanda sobre 
a gestão Municipal e suas constantes atualizações nos procedimentos da gestão 
pública, a serem resguardados pelas legislações vigentes, necessitando dessa 
forma, de aporte constante para o desenvolvimento de ações e planejamentos em 
saúde em vista do controle da pandemia e da melhoria dos processos a serem 
realizados. Essa consultoria em saúde e gestão administrativa e financeira, não 
isentar e nem substituir a ação da Equipe técnica do município, mas virar a somar 
e apoiar uma reflexão/ação contínua sobre esses processos específicos que 
determinam a dinâmica do trabalho da Secretaria Municipal de saúde. 
Do ponto de vista da Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente no 
âmbito dos Municípios com os demais entes federados responsáveis pela Gestão 
SUS, baixa capacidade de atualização e capacitação profissional na gestão 
municipal para responder a velocidade de mudanças diárias promovidas pelo 
Gestor Federal e especialmente pouca capacidade de reflexão para formular e 
implantar estratégias de Mudanças comprometidas e, elevar a eficiência e a 
efetividade dos serviços de saúde prestados a população de Brasil Novo. 

 
Brasil Novo/PA, 04 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Elysson Leonarde Kloss 
Secretário Municipal de Saúde 
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