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Contrato de Empréstimo n o 4641/OC-BR 

Edital n.o LPN 001/2022 

 

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 de execução das 
seguintes obras de reformas Lote 01- Construção de Unidade Básica de Saúde Parque Santo 
Antônio II, Lote 02 - Construção de Unidade Básica de Saúde Jardim Reimberg, Lote 03 - Construção 
de Unidade Básica de Saúde Cidade Dutra, Lote 04 - Construção de Unidade Básica de Saúde Jardim 
São Bernardo, Lote 05 – Reforma de Unidade de Pronto Atendimento Atualpa- Dr. Girão Rabelo. 
Lote 06 - Construção de Unidade Básica de Saúde Parque das Flores.  

A Secretaria Municipal da Saúde Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde São Paulo, 
convida os interessados a apresentarem propostas para a execução de obras de construção de 
Unidade Básica de Saúde – “UBS” Parque Santo Antônio II, “UBS” Jardim Reimberg, “UBS” Cidade 
Dutra, “UBS” Jardim São Bernardo “UBS” Parque das Flores; execução de obra de reforma de 
Unidade de Pronto Atendimento “UPA” Atualpa.  

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

O Edital, 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 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 10:00 do dia 20 de junho de 2022, acompanhadas de Garantia de Proposta 
de cada lote, no valor de 3% do orçamento base, conforme descrito: Lote 01: 272.037,59 
(duzentos e setenta e dois mil e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Lote 02: 
260.769,06 (duzentos e sessenta mil e setecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) Lote 03: 
298.718,80 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e dezoito reais e oitenta centavos). Lote 04: 
306.785,36 (trezentos e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) Lote 
05: R$ 399.613,19 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e treze reais e dezenove centavos). 
Lote 06: R$ 246.921,85 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e 
cinco centavos). 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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