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 A Prefeitura Município de São Paulo recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento em diversas moedas, 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 em pagamentos decorrentes do contrato 

para execução de obra de construção do equipamento de saúde para implantação de Unidade Básica de 

Saúde Integrada Elisa Maria. A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países 
elegíveis do Banco. 

 A Prefeitura Municipal de São Paulo por intermediário da Secretaria Municipal da Saúde - Unidade de 

Coordenação do Projeto Avança Saúde- São Paulo, convida as Empresas interessadas a apresentarem 

propostas para a execução da obra de Construção do equipamento de saúde para implantação de Unidade 

Básica de Saúde Integrada Elisa Maria. 

O Edital, bem como seus anexos, poderá ser retirado, 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 interessadas poderão obter mais informações por meio de endereço eletrônico: 

smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br e pelo Telefone: (11) 3397-2345 das 9h00 ás 12h00 e das 14h00 

ás 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, ate ás  

16:00 do dia 13 de novembro de 2020, acompanhadas de Garantia de Proposta no valor de 3% do 

orçamento base, ou seja R$ 155.252,10 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentas e cinquenta dois reais, dez 

centavos) e serão abertas imediatamente na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de 

abertura. 

Devido as precauções que vem sendo tomadas em decorrência da Pandemia do Coronavírus, informamos 

aos interessados que a Unidade de Coordenação do Projeto criou página no “Facebook”- UCP Avança 

Saúde São Paulo – Sms-Sp/BID - e que a Sessão de Abertura das Propostas da LPN 003/2020 entregues 

dentro do prazo previsto será transmitida por “live” e serão mantidas gravadas na página: 

https://www.facebook.com/UCP-Avan%C3%A7a-Sa%C3%BAde-S%C3%A3o-Paulo-Sms-SpBID-

105932181059230/. 

Desta forma, considerando que a participação da referida Sessão de Abertura das Propostas não é 

obrigatória e que a mesma será gravada, as empresas interessadas em participar do certame poderão 

entregar sua Proposta no local indicado na SDP e acompanhar a abertura das mesmas pela internet, evitando 

assim aglomeração de pessoas. 

 O Concorrente poderá apresentar proposta individualmente ou como participante de Joint-Venture e/ou 

Consórcio. 
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