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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ELABORAR A 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS REDES 

ASSISTENCIAIS DA CIDADE SÃO PAULO-AVANÇA 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 consultoria para elaborar a Avaliação de Impacto do Projeto de 
Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade São Paulo - Avança Saúde 

Projeto: BR-L1429 

Contrato de empréstimo nº: 4641/OC-BR  
 
Data limite: 17/05/2022 

 

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. 

Caberá à empresa elaborar a avaliação de impacto do Projeto de Reestruturação e 
Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade São Paulo - Avança Saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde convida as empresas consultoras elegíveis para apresentar 
manifestações de interesse para os serviços mencionados.  

 
Os serviços incluem a entrega dos seguintes Produtos: 

a. Documento Metodológico; 
b. Plano de coleta de informação; 
c. Relatório de Linha de Base; 
d. Relatórios semestrais de Progresso; 
e. Notas técnicas sobre avanços na avaliação de impacto; 
f. Relatório final de avaliação de impacto 
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Os serviços estarão subordinados a coordenação, supervisão e acompanhamento da UCP do 

Projeto Avança Saúde São Paulo.  
 
 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 consultorias, pesquisas ou atividade 
de ensino nas áreas de (i) avaliação de impacto de projetos; (ii) avaliação de saúde; e (iii) avaliação de 
políticas públicas. Experiências em projetos financiados por organismo internacional e no contexto da 
realidade da saúde paulistana são desejáveis 
  
 As empresas deverão indicar equipe com pelo menos os dois profissionais abaixo: 

a. O Pesquisador Principal deve ter nível de mestrado ou (de preferência) doutorado em 
economia, estatística, saúde pública, epidemiologia ou outras formações pertinentes, com 
experiência mínima de 5 anos no desenho e implementação de avaliações de impacto, 
utilizando métodos experimentais ou quase experimentais; ter experiência em análise de 
dados utilizando STATA ou SPSS; ter excelentes habilidades para escrever em português, 
especialmente redigindo relatórios de investigação de alta rigorosidade acadêmica e de 
divulgação; 

b. O Assistente de Pesquisa deverá ter graduação e (de preferência) mestrado em economia, 
estatística, saúde pública, epidemiologia ou outras formações pertinentes, com experiência 
de cinco anos em análise e processamento de dados e/ou avaliação de projetos de saúde, 
e ter boas habilidades na comunicação escrita. 

 
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 17/05/2022, 
para o endereço eletrônico: smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br ou em mídia digital no 
endereço indicado abaixo. 

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

contrario deve ser entregue em mídia digital no endereço indicado abaixo até as 15h00 
 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço indicado abaixo, no horário das 09:00 às 
12:00h. e das 14:00 às 17:00h. 
 

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 

 

 

 

mailto:smsbidavancasaude@prefeitura.sp.gov.br


Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde  

Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde  
 

 
José Guilherme Rocha Junior 

Coordenador de aquisições 
Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde SP 

 

 

 

 

Marcelo Itiro Takano 
Coordenador Geral 

Unidade de Coordenação do Projeto Avança Saúde SP 


