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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE CAPACITAÇÃO EM 
LIDERANÇA PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento 

País: Brasil 

Projeto: Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de São Paulo, “Avança 
Saúde São Paulo”. 

Setor: Saúde 

Processo de seleção: Contratação de empresa para Capacitação em Liderança para as equipes da Secretaria 

Executiva de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde  

Contrato de empréstimo nº: 4641/OC-BR  
 
Data limite:20/10/2022 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo 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 SÃO PAULO, a ser 
executado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sob a coordenação da Unidade de Coordenação 
do Projeto - UCP -, conforme autorização legislativa, nos termos da Lei Municipal Nº 16.757, de 14 de 
novembro de 2017. 

O projeto Avança Saúde foi desenvolvido e planejado para contribuir com as melhorias no 
âmbito da saúde do Município de São Paulo, com objetivo de ampliar a oferta, melhorar as condições 
de acesso e aprimorar a qualidade de serviços municipais no âmbito do Sistema Único de Saúde para 
a população do Município de São Paulo, por meio da estruturação da assistência segundo o modelo de 
Redes Regionais de Assistência à Saúde, fortalecendo a infraestrutura, a qualidade e a integralidade 
dos serviços. 

A Secretaria Municipal de Saúde convida as empresas consultoras elegíveis para apresentar 
manifestações de interesse para os serviços: Capacitar 80 profissionais da Secretaria Executiva de 
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, divididos em duas turmas, com 
carga horaria mínima de 80 horas por turma, com 2 (dois) encontros semanais de 4 (quatro) horas por 
dia. As aulas serão presenciais (1x semana) e síncronas (1x semana) via plataforma Moodle.  

O Conteúdo Programático. 

a) Conceitos de Liderança e Tendências (diferenciação de Chefias, gerentes e líderes) 
b) Teorias de Liderança (Estilos, características) 
c) Planejamento Estratégico 
d) Qualidade Hospitalar (Acreditação) 
e) Gerenciamento de relacionamento interpessoal (conflitos, mediação) 
f) Comunicação e Relação Dialogada 
g) Prática da Humanização  
h) Motivação de equipes 
i) Gestão de equipes de Saúde 



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  

Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde  
 

 
j) Gerenciamento de Projetos 
k) Atos Normativos - PMSP 
l) Condutas éticas 
m) Formando equipes resolutivas 

 
Os serviços serão coordenados, supervisionados e acompanhados pela Secretaria Executiva de 

Gestão Administrativa -SEGA e pela Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde SP. 
 
 Os consultores interessados deverão encaminhar informações que demonstrem qualificação 
e experiência para executar os serviços pretendidos, mediante a apresentação de documentos que 
demonstrem a realização de trabalhos similares aos indicados nesta solicitação de Manifestação de 
Interesse, apresentando portfólio demonstrando experiências em: 
 

• Capacitação com o conteúdo acima mencionado; 

• Aplicação de metodologias ativas que fomentem a discussão dos participantes podendo fazer 
uso de atividades de grupo, em rodas de conversa, discussão de material disparador (filmes, 
histórias, objetos mediadores), classe invertida, estudo de casos e exposição de conteúdos 
realizados pelo grupo; e 

• Capacitação modalidade híbrida, em EAD (síncrono) e presencial. 
 
 As empresas deverão indicar equipe com pelo menos os dois professores com a seguintes 
qualificações: 

a. Graduados com especialização na área da saúde ou de gestão. Desejável mestrado e 
doutorado. 

b. Experiência didática de pelo menos 2 anos em ensino para executivos. 
c. Experiência de pelo menos 2 anos em ensino no tema de liderança. 
d. Desejável experiência em metodologia de ensino que promovam participação do 

grupo. 
 

As empresas serão selecionadas mediante Seleção Baseada na Qualidade de Consultores – 
SQC - de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de 
Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, GN 2350-15, 
disponibilizadas no site do banco: www.iadb.org. 
 

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

Políticas.  

             Será permitida a associação de empresas em forma de uma joint-venture ou consórcio. 

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas até às 15:00 horas do dia 20/10/2022, 

para o endereço eletrônico: smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br  ou em mídia digital no 

endereço indicado a seguir. 

 

O e-mail com a manifestação de interesse não deve exceder o limite de 15 megabytes, caso 

exceda este limite, deverá ser entregue em mídia digital no endereço indicado abaixo até às 15:00 

horas do dia:20/10/2022 

 

mailto:smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br
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Maiores informações poderão ser obtidas no endereço indicado abaixo, no horário das 09:00 

às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00horas ou por e-mail  smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br. 

 

Secretaria Municipal da Saúde 

Rua General Jardim, nº 36, 9º. Andar - Vila Buarque, São Paulo/SP 

Brasil - CEP 01213-010 

Tel: 55 11 2027-2345 

 

 

José Guilherme Junior Rocha 
Coordenador de aquisições 

Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde SP 

 

 

 

 

Marcelo Itiro Takano 
Coordenador Geral 

Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde SP 
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