Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
BRASIL

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º
005/2020

PAÍS-BRASIL
ESTADO- BAHIA
NOME DO PROGRAMA: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR
EMPRÉSTIMO: Nº 3.262/OC-BR (BR-L1389)
REFERÊNCIA Nº. Id. 4.9/Comp. 1 (Plano de Aquisição atualização 8).

O Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, convidam as empresas de consultoria habilitadas a manifestarem interesse
em relação à prestação de serviços para o Programa de Fortalecimento do
Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador – PROSUS. Os
serviços de consultoria compreendem: SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA O DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
EM SAÚDE EM 31 UNIDADES DA REDE PRÓPRIA DA SESAB. O objetivo da
consultoria é: preparar e executar um plano de Dimensionamento da força de
trabalho baseado na metodologia padronizada de estimativa de cargas de
trabalho método Workload Indicators of Staffing Need (WISN), em 31
estabelecimentos de saúde do Estado da Bahia, nos municípios de Feira de
Santana, Camaçari, Jequié, Salvador, Ipiaú, Guanambi e Vitória da Conquista;
realizar uma testagem dos instrumentos de coleta de dados, comparação de
padrões e capacitação de referências técnicas das unidades de saúde
selecionadas; detalhar os pontos de integração do dimensionamento realizado

com o sistema de informação de gestão do trabalho da SESAB; realizar a
transferência da metodologia (software, padrões utilizados e algoritmos de
cálculo), tutoriais e capacitação; e qualificar o Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), a partir da atualização das informações.
Para tanto, estima-se um prazo de 6 (seis) meses para execução destes
serviços.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita,
(pessoalmente, por correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até às
18h00min (hora local) do dia 21 de setembro de 2020, com o seguinte
endereçamento: A/C: Sr. Emmanuel Santos de Oliveira, Presidente da Comissão
Especial de Licitação do PROSUS, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 4ª
Avenida, nº 400, Plataforma VI, Lado A, Térreo, Centro Administrativo da
Bahia/CAB, Salvador/BA, CEP: 41.745-900, Tel.: (71) 3115-8334.
Maiores informações no endereço eletrônico: 'http://www.saude.ba.gov.br/'
www.saude.ba.gov.br, por meio do telefone +55 71 3115-8334 ou pelo e-mail
licitacao.'mailto:prosus@saude.ba.gov.br' prosus@saude.ba.gov.br.

Emmanuel Santos de Oliveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL/PROSUS

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

