
                                                 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROJETO AMAR - CEL/AMAR/SES/PB 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 002/2021- PROJETO AMAR - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA INDIVIDUAL

País: Brasil
Mutuário: Estado da Paraíba
Nome do Projeto:  Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do
Estado da Paraíba.
Título do Contrato:  Contratação de Consultoria Individual Especializada em  Gerenciamento de
projetos, documentação e estatística de tecnologia da informação e comunicação, para apoiar a
Unidade Gestora do Projeto AMAR nas atividades relacionadas à avaliação de gestão de ativos de
informação e  demandas de usuários  voltados à área de tecnologia  e  saúde,  notadamente às
unidades de assistência à saúde.
Contrato de Empréstimo no  4740/OC-BR
Referência: Processo nº SES-PRC-2021/03987

O ESTADO DA PARAÍBA recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID  para o custo do Projeto de Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde do
Estado da Paraíba , Contrato de Empréstimo nº 4740/OC-BR, e pretende aplicar parte dos recursos
na contratação de serviços de Consultoria Individual Especializada em Gerenciamento de projetos,
documentação e estatística de tecnologia da informação e comunicação, para apoiar a Unidade Gestora do
Projeto AMAR nas atividades relacionadas à avaliação de gestão de ativos de informação e demandas de
usuários voltados à área de tecnologia e saúde, notadamente às unidades de assistência à saúde.

Os serviços  de  consultoria incluem:  auxiliar  e orientar  aos  processos  aquisição de bens e
produtos de TIC a serem utilizados nas unidades de atendimento, servidores de dados e rede;
apoiar  os  processos  de  gestão  de  tecnologia,  como  sustentação  e  apoio  da  TIC,  a  esses
processos é intrínseco e essencial; elaborar termos de referência associados a esses processos,
aquisição de bens e produtos de TIC a serem usados nas unidades de atendimento e Sede da
SES; avaliação das propostas técnicas e documentação dos licitantes, que vierem a concorrer
nos  editais  disciplinados  por  esses  termos  de  referência;  realização  de  visitas  técnicas  as
unidades hospitalares para avaliação, diagnóstico, crítica e elaboração de planejamento com
ações corretivas, na área de TIC, e estudos de viabilidade, se aplicáveis; gerar relatórios de
acompanhamento, das atividades desenvolvidas; documentar todo e qualquer procedimento,
relacionado ao desenvolvimento do projeto; desenvolvimento e gestão dos painéis de Business
Intelligence, com expertise nas principais soluções de mercado; conhecimento em linguagem
de programação Python, JavaScript e banco de dados PostgreSQL; Consultoria para Comissão
de Licitação – avaliação das especificações técnicas nas propostas dos licitantes; Fornecer apoio
técnico para aquisição e incorporação tecnológica incluindo o dimensionamento, especificação
e análise de custo x benefício; Emissão de pareceres técnicos quando necessário; Realização de
auditorias  relacionadas  aos  procedimentos  de  TIC. Os  trabalhos serão realizados pela
contratada no prazo de 12 (doze) meses.



                                                 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES/PB) convida agora consultores individuais elegíveis
(Pessoas Físicas) para indicar seu interesse na prestação dos Serviços. Os Consultores
Interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
necessárias e a experiência relevante para prestar os serviços solicitados, anexando currículo
com descrição de serviços executados, experiência em condições semelhantes e quaisquer
outros documentos que julgar conveniente para demonstrar que possui as qualificações
contidas no item 07 do Termos de Referência detalhados para os serviços que podem ser
encontrados no seguinte sítio eletrônico:  https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-
licitacoes

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para os parágrafos 1.11,  3  e  4.13 do
Regulamento que define a política do BID em matéria de Conflito de Interesses, bem como, as
cláusulas  de  Fraude  e  Corrupção  Políticas  para  a  seleção  e  contratação  de  consultores
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-15, de maio de 2019. 

Um  Consultor será selecionado de acordo com  o método de Seleção de Consultoria Individual

estabelecido  nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-15.

Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, de segunda a sexta-feira, de 8h00 a
16:30 (horário local) ou ainda por meio do telefone +55 (83) 3211-9098 ou por meio do e-mail:
licitacao.amar  @ses.pb.gov.br  

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por via
postal ou correio eletrônico/e-mail) até as 16:30 (hora local) do dia 28 de janeiro de 2022, de
acordo com os dados a seguir:

   Manifestação de Interesse nº 002/2021-PROJETO AMAR/SES/PB
Comissão Especial de Licitação CEL/AMAR/SES/PB
Secretaria de Estado da Saúde – SES/PB
Endereço: Av. Dom Pedro II, nº. 1826 – Torre
CEP: 58.040-440. João Pessoa – Paraíba – 
Brasil Telefone: +55 (83) 3211-9098
e-mail: licitacao.amar  @ses.pb.gov.br

ELIS ROBERTA SOUSA DE MEDEIROS
Presidente da Comissão Especial de Licitação do Projeto Amar

Matrícula nº. 170.866-0


