
 

 
 

 

 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO 
 

     UCP/Avança Saúde SP 

 

 

 

Programa Avança Saúde São Paulo 

 

Nome do processo de seleção: Contratação de serviços especializados de 

assessoria técnica, administrativo-financeira, de gerenciamento, monitoramento e 

avaliação para apoio à Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), no âmbito do 

projeto de reestruturação e qualificação das redes assistenciais da cidade são 

paulo, Avança Saúde – São Paulo. 

 

Projeto: BR-L1429.  

 

Contrato de Empréstimo nº 4641/OC-BR.  

 

Referência:   UCP/Avança Saúde SP 

Componente Associado – 04 – Administração e Avaliação do Programa 

                     

 

O Municipio de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS, firmou um Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID, para financiamento parcial do Projeto de Reestruturação e 

Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo - AVANÇA SAÚDE, 

a ser executado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sob a coordenação da 

UCP, conforme autorização legislativa, nos termos da Lei Municipal Nº 16.757, de 

14 de novembro de 2017. 

 

Os serviços especializados de assessoria técnica, administrativo-financeira, de 

gerenciamento, monitoramento e avaliação para apoio à Unidade de Coordenação 

do Projeto (UCP) pretendidos têm execução estimada em 48 (quarenta e oito) 

meses.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Os serviços incluem:  

(a) planejamento e gestão da execução do Projeto,  

(b) apoio ao gerenciamento do Projeto através das atividades relacionadas ao:  

 (b.1) apoio ao gerenciamento do Projeto,  

(b.2) planejamento da implantação do Projeto,  

(b.3) apoio as atividades administrativas,  

(b.4) apoio as atividades financeiras,  

(b.5) apoio às outras atividades técnicas.  

 

Os serviços estarão sempre sob a coordenação, supervisão e acompanhamento 

da UCP.  

 

A Secretaria Municipal de Saúde convida empresas e/ou instituições de 

gerenciamento de projetos elegíveis para apresentar manifestações de interesse 

para os serviços mencionados. As empresas e/ou instituições interessadas 

deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem 

experiência para executar os serviços mediante a apresentação de ficha resumo 

dos projetos executados, atestados dos contratantes, portfólio da empresa, 

discriminação e currículo de sua equipe técnica, além de outros documentos que 

julguem necessários.  

 

As empresas serão selecionadas mediante a SBQC - Seleção Baseada na 

Qualidade e Custo. A SBQC consiste num processo competitivo entre empresas 

constantes de uma lista curta no qual são considerados a qualidade da proposta e 

o custo dos serviços para a definição do proponente vencedor, de acordo com os 

procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de 

Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

GN 2350-9 

 

A presente seleção está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 

nas referidas Políticas. As empresas poderão associar-se com outras na forma de 

uma joint venture/consórcio para melhorar as suas qualificações.  

 

A lista curta de empresas não deverá conter mais do que duas empresas de cada 

país membro do Banco. Para formação da lista curta, a nacionalidade de uma 

empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada, e, no 



 

 
 

 

 

caso de consórcio ou joint-ventures, será considerada a nacionalidade da empresa 

designada como representante. 

 

 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço indicado abaixo, no horário 

das 09:00 às 12:00h. e das 14:00 às 17:00h.  

 

As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita e em meio 

digital (CD), pessoalmente, ou por correio eletrônico, até o dia 17/07/2019 às 

16:00h, no endereço a seguir:  

 

Secretaria Municipal da Saúde 

Rua General Jardim, nº 36, 2o. Andar - Vila Buarque, São Paulo/SP 

Brasil - CEP 01213-010 

Tel: 55 11 3397-2014 / 3397-2114  

Email: smsavancasaude@prefeitura.sp.gov.br 

  

 

 

 

 

 

 

Edson Aparecido dos Santos 

Secretário Municipal da Saúde 

mailto:smsavancasaude@prefeitura.sp.gov.br

