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ATO CONVOCATÓRIO - N° 43 / 2020 – SAS TERRITÓRIO PENHA 

 

São Paulo, 09 de novembro de 2020. 

 
Prezados Senhores, 
 
O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), desde 1998, é uma 
Organização de Saúde de São Paulo e nessa condição gerencia Unidades de Saúde no âmbito 
do Estado e do Município de São Paulo e torna público o presente ato convocatório para 
contratação de mão de obra com fornecimento de materiais para adequação, reforma e 
implantação de rede lógica, rede elétrica, datacenter, consultório DC, farmácia, regulação, 
instalação de elevador maca leito, sala de reunião, 03 consultórios, copa, almoxarifado da 
farmácia, lixeiras-hamper, preparo do CME, sala eco-ergo, sala colposcopia pne, serviço 
social e wc de coleta especial atendendo as normas técnicas vigentes para o Hospital Dia 
Rede Hora Certa Penha, pertencente ao Território Penha. 

DE 

Os interessados deverão responder a esta solicitação, através da entrega dos documentos 
relacionados na Qualificação Documental, em meio físico, em papel timbrado e assinado pelo 
representante legal juntamente com as respectivas propostas - todas com páginas rubricadas e 
numeradas, entregues impreterivelmente até ás 15:00 horas, do dia 18/11/2020. 
 
PARA: 

Os interessados deverão responder a esta solicitação, através da entrega dos documentos 
relacionados na Qualificação Documental, em meio físico, em papel timbrado e assinado pelo 
representante legal juntamente com as respectivas propostas - todas com páginas rubricadas e 
numeradas, entregues impreterivelmente até ás 15:00 horas, do dia 25/11/2020. 
 
 
Através da apresentação da proposta e documentos, a empresa participante dá sua anuência e 
aceitação a todas as regras e instruções contidas neste Ato Convocatório, como também, ao 
Código de Conduta desta entidade. 
 
Dúvidas referentes ao serviço exposto no objeto deste documento deverão ser feitas 
exclusivamente através do e-mail: atoconvocatorio.cadm@sas-seconci.org.br 
 

• A visita técnica é condicionante à participação no presente ato convocatório; 

• A visita deve ser acompanhada por representante técnico da empresa interessada; 

• No dia da visita, a tolerância em caso de atraso é somente de 15 minutos; 

• No dia da visita e, apenas no dia da visita técnica, será entregue a brochura de 
especificações técnicas referente ao presente Ato Convocatório. 
 
Integram o presente ATO CONVOCATÓRIO os seguintes documentos: 

• Descrição da Solicitação 

• Qualificação Documental  
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Lembramos que o escopo técnico será entregue somente no dia da visita, em reunião realizada 

onde ocorrerão os serviços conforme local, data e horário estabelecido abaixo: 

 

DE: 

 

UNIDADE ENDEREÇO 
DATA DA VISITA 

TÉCNICA 

HORÁRIO DA 
VISITA 

TÉCNICA 

HOSPITAL DIA HORA 
CERTA PENHA – DR. 
MAURICE PATE 

PRAÇA NOSSA SENHORA 
DA PENHA, 55 – PENHA 

11/11/2020 14:00 HORAS 

Não serão abertas outras datas de visitas além da estipulada acima. 
 
PARA: 

 

UNIDADE ENDEREÇO 
DATA DA VISITA 

TÉCNICA 

HORÁRIO DA 
VISITA 

TÉCNICA 

HOSPITAL DIA HORA 
CERTA PENHA – DR. 
MAURICE PATE 

PRAÇA NOSSA SENHORA 
DA PENHA, 55 – PENHA 

16/11/2020 10:00 HORAS 

Não serão abertas outras datas de visitas além da estipulada acima. 
 
 
APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
DE: 

Serão consideradas válidas as cotações recebidas em meio físico até as 15:00 horas do dia 
18/11/2020, que preencham os critérios apresentados neste ato. 
 
PARA: 

Serão consideradas válidas as cotações recebidas em meio físico até as 15:00 horas, do dia 
25/11/2020, que preencham os critérios apresentados neste ato. 
 
Todas as empresas participantes devem realizar visita técnica na Unidade que prestará os 
serviços.  
 
Após a visita técnica, o processo deverá ser entregue em envelope lacrado, sendo um envelope 
lacrado com o processo documental e um envelope lacrado com a proposta financeira em papel 
timbrado. 
 
O envelope com o processo documental será aberto e verificado pela Unidade do Seconci-SP, 
sendo motivo para desclassificação do processo a empresa que não apresentar todos os 
documentos e/ou apresentar documentos com irregularidades ou fora da validade. 
 
O SECONCI-SP disponibilizará no site oficial da entidade o nome da ganhadora e os motivos em 
até 10 dias (úteis) após análise documental e financeira. 
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As declarações devem ser entregues em papel timbrado, contendo o logo da empresa 

participante e assinatura do responsável da empresa. 

 
Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação das propostas: 
1. Qualificação documental; 
2. Avaliação de questões técnicas; 
3. Melhor valor global. 
 

 

As demais instruções, como também a obrigatoriedade de entrega 
documental, permanecem inalteradas. 
 
 
 
 
 


