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Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado
Manifestação de Interesse (MI)
Seleção de Consultores
Brasil
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde de São Paulo
Solicitação para apresentação de Manifestação de Interesse 08/2017 para a capacitação dos profissionais de saúde e
gestores regionais e municipais, através de curso de especialização em gestão no âmbito das regiões de saúde do
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde no Estado de São Paulo. No do Projeto: BR-L1376
No do Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde,
recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e se propõe a utilizar parte desses
fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis em virtude do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de
Saúde de São Paulo.
A empresa contratada deverá apresentar proposta de curso de especialização em Gestão de Redes de Atenção a
Saúde – GRAS, incluindo concepção, planejamento operacional, logística, execução, acompanhamento e certificação
dos participantes.
O Curso de Gestão de Redes de Atenção à Saúde deve estar voltado para o fortalecimento em todos os âmbitos da
gestão do SUS nas regiões de saúde envolvidas no projeto (Região Metropolitana de Campinas, Vale do Jurumirim,
Vale do Ribeira, Itapeva e Litoral Norte), por meio da capacitação dos profissionais e gestores para o enfrentamento
dos problemas de saúde dessas regiões, através de metodologia participativa e problematizadora.
A proposta do curso deverá ter como marco conceitual na formulação, os elementos que caracterizam os sistemas
integrados de saúde. Segundo uma adaptação da sistematização realizada por Mendes (2011), deve ser contemplada
nessa caracterização: (a) modelo de gestão;
(b) modelo de atenção à saúde;
(c) gestão da clínica; e
(d) modelo educacional.
A Secretaria de Estado da Saúde convida empresas consultoras elegíveis a apresentar o seu interesse para os
serviços solicitados. As empresas interessadas deverão encaminhar informações que demonstrem que estão
qualificados para prestar os serviços;
A) Indicação de Experiência: indicar a realização de trabalhos similares ao que se pretende contratar (portfólio com a
comprovação dos trabalhos, etc.);
B) Indicação de Profissionais: indicar corpo técnico adequado para execução dos trabalhos.
A documentação apresentada subsidiará a formação da lista curta de consultoras que serão convidados a participar do
processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações.
As consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e
Contratação de Consultoras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (2350-9), e está aberta a
todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas.
As empresas interessadas poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico abaixo indicado.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico ao endereço abaixo indicado até às 18h do
dia 05-06-2017.
Secretaria de Estado da Saúde
At: Jucélia Cristina Barbosa
Email: aquisicoesucp@saude.sp.gov.br
Tel: (11) 4765-0910 ou 4765-0908
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