
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Data de publicação: 18/10/2021 

Contrato de Empréstimo Nº 4641/OC-BR 

Edital Nº: LPN 001s/2021  

 

 A Prefeitura Município de São Paulo recebeu um empréstimo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, em várias moedas, relativo ao custo no montante 

de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) para o financiamento do projeto de 

reestruturação e qualificação das redes assistenciais da cidade São Paulo, Avança Saúde – 

São Paulo e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis 

nos termos do Contrato para prestação de serviços de plataforma de PLANEJAMENTO 

DE COMPRAS/CONTRATOS para a administração centralizada de SUPRIMENTOS 

incluídos a instalação de painéis sistémicos e automatizados para gestão e controle da 

reposição/abastecimento de produtos (medicamentos, materiais médicos e outros) nas 

unidades, integrados aos diversos sistemas utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo - SMS. 

   A Prefeitura Municipal de São Paulo por intermédio da Secretaria Municipal da 

Saúde - Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde São Paulo, doravante 

denominado "Contratante", solicita propostas fechadas de Concorrentes elegíveis para a 

execução dos Serviços descritos nas Especificações Técnicas, Seção 6 do Edital. 

 O Edital, bem como seus anexos, está publicado no Site da Secretaria Municipal de 

Saúde (Programas/Avança Saúde/ Avisos de Aquisições). 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/index.php?p=278456 

 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 ás 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 10:00 do dia 17 de novembro de 2021, 

acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de R$ 235.363,39 (Duzentos e trinta e cinco 

mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), e serão abertas imediatamente 

na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 

 Os Serviços devem ser executados na Secretaria Municipal da Saúde situada à Rua 

General Jardim, 36 – 9º andar –Vila Buarque, 01223-010, conforme descrito na Seção 6, 

Escopo dos Serviços e na Seção 8, Dados do Contrato. 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/index.php?p=278456

