
                                                  
 

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

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 003/2022- 
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 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS PARA SUPORTE TÉCNICO 
PARA ATENDIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE – PESSOA FÍSICA – PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA DO PROJETO AMAR. 
Contrato de Empréstimo no  4740/OC-BR 
Referência: Processo nº SES-PRC-2022/011476 

 
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 Suporte Técnico para 
atendimento de Hardware e Software a fim de apoiar a Unidade Gestora do Projeto AMAR nas 
atividades relacionadas à aquisição, modernização e sustentação de infraestrutura de TIC, 
hardware, softwares, ativos de rede e aplicativos voltados à área de saúde, redes remotas e locais 
e orientação de peopleware para as unidades de assistência à saúde. 

 
Os serviços de consultoria incluem: Orientar/apoiar os processos de atendimento de usuários das 
unidades hospitalares, atuando junto com o corpo técnico local; realizar a avaliação das rotinas de 
atendimento de usuários e gestão de ativos de informação das unidades hospitalares; realizar 
visitas técnicas as unidades hospitalares para avaliação, crítica, diagnóstico, solução e descoberta 
de rotinas de trabalho associadas ao atendimento dos usuários (help desk e service desk); gerar 
relatórios de acompanhamento das atividades desenvolvidas; realizar 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, 
análise de custo x benefício; Emitir pareceres técnicos quando necessário; Realizar auditorias 
relacionadas aos procedimentos de TIC; Desenvolver painéis de acompanhamento das ações dos 
servidores de dados, redes e enlaces das unidades, através de ferramenta gráfica em ambiente 
web; Disseminar o conhecimento em linguagem de programação Python, JavaScript e banco de 
dados PostgreSQL, ferramentas de Business Inteligence e PHP. Os trabalhos serão realizados 
pelo(a) consultor (a) contratado (a) no prazo de 12 (doze) meses. 

 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES/PB) convida consultores individuais elegíveis (Pessoas 
Físicas) para indicar seu    interesse na prestação dos Serviços. Os Consultores Interessados devem 
possuir as qualificações necessárias e a experiência relevante para prestar os serviços solicitados e 
obedecer as etapas contidas no item 08 do Termos de Referência que pode ser encontrado 
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.  

 
O (a) Consultor (a) 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) 3214-8191 ou ainda 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 18 de novembro de 2022, 
de acordo com os dados a seguir: 
 

   Manifestação de Interesse nº 002/2022-PROJETO AMAR/SES/PB 
Comissão Especial de Licitação CEL/AMAR/SES/PB 
Unidade Gestora do Projeto AMAR SES/PB 
Endereço: Av. Manoel Morais, nº. 435, sala 07 – Manaíra 
CEP: 58.040-440. João Pessoa – Paraíba 
Brasil Telefone: +55 (83) 3214-8191 
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 






