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Contrato de Empréstimo n o 4641/OC-BR 

Edital n.o LPN 001/2021 

 

A Prefeitura Município de São Paulo, no âmbito do Projeto Avança Saúde – São Paulo, 

firmou um contrato de financiamento em conjunto com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento que tem como objeto o Projeto de Reestruturação e Qualificação das 

Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo. 

A Secretaria Municipal da Saúde - Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde São 

Paulo, reabre o processo LPN 001/2021 e convida os interessados a apresentarem propostas 

para a execução de obras de construção de Unidade Básica de Saúde – “UBS” Guarani 

Vargas, “UBS” Jardim Conquista II, “UBS” Keralux, “UBS” Cosmopolita, “UBS” 

Atualpa; execução de obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento “UPA” 

Carrão, “UPA” Rio Pequeno; execução de reforma da Unidade de Pronto Atendimento 

“UPA” Vila Maria Baixo, e “UPA” Jardim Helena. 

A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. 

O Edital revisado, bem como seus anexos, poderão ser retirados, em mídia digital, na 

Secretaria Municipal de Saúde Rua General Jardim, 36 – 9º andar –Vila Buarque, 01223-

010, junto à Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde São Paulo. 

As empresas que já retiraram o edital deverão retirar nova mídia contendo as informações 

atualizadas. 

As empresas interessadas poderão obter mais informações por meio de endereço eletrônico: 

smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br e pelo Telefone: (11) 2027-2345 das 9h00 às 

12h00 e das 14h00 às 17h00. 

As propostas deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua General 

Jardim, 36 – 9º andar –Vila Buarque, 01223-010, na Unidade de Coordenação do Projeto 

Avança Saúde São Paulo, até às  15:00 do dia  13 de outubro de 2021, acompanhadas de 

Garantia de Proposta de cada lote e serão abertas imediatamente na presença dos 

interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 

As licitantes interessadas poderão participar de um, alguns ou de todos os lotes, mas terão 

homologadas suas propostas no máximo em um lote, prevalecendo vencedora no lote cuja 

proposta seja mais vantajosa a SMS – Secretária Municipal da Saúdo do Município de São 

Paulo. 

O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de um 

Joint-Venture e/ou Consórcio. 
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