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Aviso de Licitação Internacional  

 

Nome do País: Brasil  

Nome do Projeto: Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade São 
Paulo, Avança Saúde – São Paulo. 

Número do financiamento: BR-L1429 

Título do edital: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tecnologia 
de informação e comunicação para operacionalização das plataformas de integração de dados 
assistenciais de saúde, telemedicina e aplicativo e-saúde SP, âmbito do Projeto Avança Saúde. 

Número do edital: LPI 001/2022 

 

Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 
Projeto publicado no Development Business, edição Nº IDBI 1081-08/19 de 29/08/2019. 

  A Prefeitura Município de São Paulo, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, 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 para 
pagamentos do contrato de empresa especializada para a prestação de serviços de tecnologia de 
informação e comunicação para operacionalização das plataformas de integração de dados 
assistenciais de saúde, telemedicina e aplicativo e-saúde SP, âmbito do Projeto Avança Saúde. 

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", 
convida os licitantes elegíveis a apresentar propostas lacradas para a execução dos Serviços descritos 
nas Especificações Técnicas.  

A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens/serviços Financiada pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido dos documentos de Licitação.  

Os Licitantes elegíveis que estejam interessados podem obter mais informação por meio 
eletrônico: smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br. 

Os requisitos de qualificação incluem 

1. Prova documental que comprove utilização de aplicativo de Saúde (APP do 
paciente) com disponibilização em situações de uso de, pelo menos, 100.000 
de usuários (paciente) potencialmente atendidos.  A empresa deverá 
identificar na prova comprobatória o nome do sistema e o fabricante, caso não 
seja próprio deverá incluir a autorização de uso para este serviço.  
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2. Prova documental que comprove a utilização de plataforma de telemedicina 
em situações com, pelo menos, 100.000 de pacientes potencialmente 
atendidos. Também deverá comprovar ter simultaneidade de uso (para 
usuários profissionais) ilimitado e escalável. A empresa deverá identificar na 
prova comprobatória o nome do sistema e o fabricante, caso não seja próprio 
deverá incluir a autorização de uso para este serviço. O proponente deverá 
elaborar uma declaração afirmando que o sistema apresentado no atestado 
ou outra prova documental será utilizado para prestação de serviços nesta 
LPI. 

 
3.  Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica ou declaração emitido 

por empresa pública ou privada que comprove ter implementado e 
gerenciado plataforma de banco de dados com estrutura para receber: 

 
A. Pelo menos 3 fontes de ingestão de dados distintas, sendo que 

uma não seja própria. 
B. Pelo menos dois tipos de dados (estruturados, semi-

estruturados, não estruturados). 
 

Caso se faça necessário poderá ser apresentada documentação complementar 
para comprovar atendimento a este item. 

 
4.  Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por empresa 

pública ou privada que comprove serviços de integração de dados clínicos de 
sistema(s) não proprietário (legados) para gestão dos dados e 
disponibilização deste para outros sistemas (repositório clínico). Caso se faça 
necessário poderá ser apresentada documentação complementar para 
comprovar atendimento a este item. 

 
 Os Licitantes interessados devem atentar-se aos requisitos que se encontram no Edital, além 

do exposto acima, assim como a existência de prova de conceito.  

 Os Licitantes interessados devem acessar o conjunto completo dos Documentos de Licitação, 
em português, que se encontram disponíveis 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 propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até o dia 26 de Abril de 2022, 
ás 10h. As Propostas eletrônicas não serão permitidas. As Propostas atrasadas serão rejeitadas. As 
propostas serão abertas na presença dos representantes dos Licitantes que desejem assistir 
pessoalmente endereço abaixo às 10h do dia 26 abril 2022. Todas as propostas deverão estar 
acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, conforme apropriado e exigido no 
montante de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/index.php?p=278456
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Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - Unidade de Coordenação de Projeto – UCP. 

Coordenador Geral da UCP: Marcelo Itiro Takano  

Coordenador de Aquisições: Jose Guilherme Rocha Junior  

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

Rua General Jardim, 36 – 9º andar –Vila Buarque- CEP: 01223-010 

São Paulo - SP 

Pais: Brasil 

Telefone: + 55 11 2027-2345 

e-mail: smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br 
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