SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
SELEÇÃO DE EMPRESAS CONSULTORAS
Comunicado
Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo
Solicitação para apresentação de Manifestação de Interesse nº 11/2018 para prestação de serviços técnicos
especializados para apoio na consolidação de estudos e estruturação de projeto de concessão administrativa do
serviço público denominado PPP Diagnóstico por Imagem no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão
Estadual da Saúde 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 destes fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis
em virtude do Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo para contratação de serviços de
consultoria a fim de realizar, a partir de um diagnóstico de necessidades, uma proposta de apoio na consolidação
de estudos e estruturação de projeto de concessão administrativa do serviço público denominado PPP
Diagnóstico por Imagem que tem como objeto a unificação dos 3 (três) serviços estaduais de diagnóstico por
imagem (SEDI), abrangendo 3 (três) centrais de laudos (SEDI I, SEDI II e SEDI III) e 48 (quarenta e oito) unidades – 23
(vinte e três) unidades no interior e 25 (vinte e cinco) unidades na Capital.
A Secretaria de Estado da Saúde convida empresas consultoras elegíveis a apresentar o seu interesse para os
serviços solicitados e também para a realização de “market sounding” com os possíveis interessados. Os consultores
interessados deverão encaminhar informações que demonstrem que estão qualificados para prestar os serviços (A.
indicação de experiência (i) enviar documentos que demonstrem a realização de trabalhos similares aos indicados
nesta MI (folhetos, portfólios, etc.); B. indicação de profissionais: indicar corpo técnico adequado para execução dos
trabalhos.
A documentação apresentada subsidiará a formação da lista curta de consultores que serão convidados a
participar do processo seletivo. É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e
Contratação de Empresas Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (2350-9), e está aberta a
todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas, exceto as empresas que estão
participando do Chamamento Público nº 006/2017 publicado no DOE de 09/08/2017.
Os consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço eletrônico abaixo indicado.
Além disso, mais informações sobre o projeto PPP Diagnóstico por Imagem podem ser obtidas no site
www.parcerias.sp.gov.br, na aba Projetos.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico ao endereço abaixo indicado o mais
tardar até às 18h do dia 18/01/2018.
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