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ATO CONVOCATÓRIO - N° 15/2020         

São Paulo 05 de março 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 empresa especializada para fornecimento de software para gestão de 

recrutamento e seleção e de banco de talentos, atendendo aos parâmetros estabelecidos por 

esta organização. 

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 15:00 horas, do dia 16/03/2020, na Sede SAS – 
Superintendência de Atenção à Saúde – Seconci-SP, endereço Rua Durval José de Barros, 264, 
Vila Matilde, São Paulo, SP, aos cuidados do Setor de Contratos Assistenciais do SAS Seconci. 
 
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. 
 

 O agendamento da visita deve ser realizado até o dia útil anterior à data pré-fixada, com 
necessidade de confirmação. 

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

 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  

 

As visitas deverão ocorrer no endereço abaixo, conforme datas pré-estabelecidas de:  
11/03/2020 ou 12/03/2020  
Os horários devem ser ajustados de comum acordo entre as partes. 
Não serão abertas outras datas de visitas além das estipuladas acima. 
 
Lembramos que o escopo técnico será entregue somente no dia da visita, por esta razão, o 
agendamento tem que ser realizado com a maior brevidade possível.  
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UNIDADE ENDEREÇO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE RUA DURVAL JOSÉ DE BARROS, 264 – VILA MATILDE 

 
As visitas devem ser agendadas exclusivamente através do e-mail atoconvocatorio.cadm@sas-
seconci.org.br, como também todas as dúvidas inerentes a este ato. 
 
APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
Serão consideradas válidas as cotações recebidas em meio físico até 15:00 horas do dia 
16/03/2020, que preencham os critérios apresentados neste ato.  
 
Os processos devem ser entregues em envelopes lacrados, 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 no ato da entrega e verificado pela Unidade 
do Seconci-SP, podendo ser motivo para desclassificação do processo a empresa que não 
apresentar todos os documentos e/ou apresentar documentos com irregularidades ou fora da 
validade. 
 
O SAS-Seconci disponibilizará no site oficial da entidade o nome da ganhadora em até 10 dias 
úteis após análise documental e financeira. 
 
Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação das propostas, sendo os mesmos avaliados 
em conjunto visando o melhor para o interesse público: 
 
1. Qualificação documental; 
2. Avaliação de questões técnicas; 
3. Melhor valor global. 

 
Serão descartadas aquelas empresas que propuserem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis ou que apresentem outras condições técnica e documentalmente insanáveis. As 

condições e demais obrigações abaixo deverão ser aceitas sem prejuízo das demais obrigações e 

conteúdo que constam do Contrato de Condições Gerais expressamente reconhecido e aceito 

pelos participantes do presente Ato Convocatório. 

 

OBJETO 
 
O objeto deste documento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

software para gestão e execução de processos referente a recrutamento e seleção bem como a 

administração do banco de talentos de candidatos internos e externos. 

 

 

mailto:atoconvocatorio.cadm@sas-seconci.org.br
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE 
 
1. USUÁRIOS/ACESSO 

 

1.1. O software deverá apresentar interface exclusiva para os seguintes perfis de usuários: 

 

a) Administradores – Equipe responsável pela administração de usuários e 

processos. 

b) Selecionadores – Equipe responsável pelos processos de recrutamento e seleção. 

c) Requisitantes – Funcionários da organização que possuem alçada de solicitação 

para requisição de vagas.  

d) Candidatos Internos – Funcionários ativos na organização que desejam participar 

de processos de recrutamento e seleção internos. 

e) Candidatos Externos – Público em geral que tenha interesse em participar dos 

processos seletivos desta organização. 

 

2. REQUISIÇÃO 

 

2.1. O software deverá apresentar solução para requisição de vagas on-line, possibilitando a 

configuração da cadeia de aprovadores. A solução deverá permitir que os usuários 

administradores realizem customizações dos campos do formulário de requisição de 

acordo com as necessidades desta organização. 

 

3. TRABALHE CONOSCO 

 

3.1. A empresa contratada deverá apresentar solução que permita a inserção de uma web 

página exclusiva de carreiras no site desta organização. 

3.2. A página de carreiras deverá apresentar área exclusiva para recrutamento interno, onde 

apenas funcionários desta organização terão visibilidade dos processos de seleção 

disponíveis.  

 

4. TRIAGEM 

 

4.1. Captação de candidatos externos – O software deverá possibilitar que o usuário externo 

cadastre seu currículo no banco de talentos desta organização, recebendo dados de 

acesso exclusivo para que o mesmo possa atualizar informações cadastrais, visualizar 

oportunidades disponíveis, realizar testes on-line, anexar documentos e acompanhar 

etapas de processo seletivo além de apresentar suporte ao usuário externo em caso de 

dúvidas sobre a utilização do sistema. 

4.2. Captação de candidatos internos – O software deverá possibilitar que o funcionário 

cadastre seu currículo no banco de talentos internos desta organização, recebendo 
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dados de acesso exclusivo para que o mesmo possa atualizar informações cadastrais, 

visualizar oportunidades internas disponíveis, realizar testes on-line, anexar documentos 

e acompanhar etapas de processo seletivo além de apresentar suporte ao usuário em 

caso de dúvidas sobre a utilização do sistema. 

4.3. Formulário de triagem/acompanhamento – O Software deverá apresentar solução de 

formulários customizados de triagem/acompanhamento, podendo ser estes atualizados 

ou não pelo usuário candidato, conforme critério estabelecido pelos usuários 

selecionadores. 

4.4. Filtros avançados – O Software deverá apresentar a possibilidade de filtrar candidatos 

de acordo com os campos informados nos formulários de triagem/acompanhamento ou 

de candidatura. 

4.5. Ranking de Candidatos – O software deverá apresentar recurso para rankeamento de 

candidatos de acordo com parâmetros estabelecidos pelos usuários selecionadores. 

4.6. Anexo de documentos – O software deverá apresentar a opção de anexo de documentos 

por parte dos candidatos, internos ou externos. 

 

5. SELEÇÃO 

 

5.1. Etapas do Processo Seletivo – O Software deverá apresentar etapas de processo seletivo 

customizáveis, de acordo com as necessidades de cada processo seletivo, sendo estes, 

critérios de trabalho estabelecidos pelos usuários selecionadores. 

5.2. Convocação e Agendamento – O Software deverá apresentar opção para convocação e 

agendamento de candidatos individuais e em massa por e-mail e/ou SMS. 

5.3. Workflow de Avaliação de Candidato – O Software deverá permitir o fluxo de avaliação 

de candidato via workflow de modo totalmente eletrônico, podendo estes serem 

customizáveis pelo usuário administrador e a critério do usuário selecionador. 

5.4. Parecer de entrevista – O software deverá apresentar opção para que usuários 

selecionadores e usuários requisitantes possam preencher o parecer de entrevista de 

candidatos on-line, mantendo-o no histórico do candidato. 

5.5. Comunicação com o candidato – O Software deverá possibilitar a comunicação com os 

candidatos de forma individual ou em massa, por e-mail e/ou SMS. 

5.6. Documentos Admissionais – O software deverá permitir ao usuário candidato que anexe 

documentos admissionais como RG, CPF, dentre outros. 

 

6. INDICADORES 

 

6.1. O Software deverá fornecer indicadores em tempo real para: 

a) Perfil demográfico de candidatos em banco de talentos. 

b) Participação em processo seletivo por candidato. 

c) SLA dos processos seletivos, por usuário. 
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d) Evolução das etapas de processo. 

e) Quantidade de processos seletivos por usuário selecionador e requisitante. 

f) Quantidade de Processos seletivos Internos e Externos. 

g) Origem de candidatura (Fonte de recrutamento). 

 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
Previamente à adjudicação de uma proposta, o CONTRATANTE poderá exercitar o direito de 
negociar as condições das ofertas, com a finalidade de maximizar resultados em termos de 
qualidade e preço. 
 
Este Ato Convocatório e o respectivo início do serviço proposto está condicionado a assinatura 
do Termo Aditivo a ser celebrado entre SECONCI – Serviço Social da Construção Civil do Estado 
de São Paulo e Prefeitura de São Paulo – Secretária Municipal de Saúde. 
 
ATENÇÃO: CONSIDERANDO o interesse público e a garantia da solução de continuidade da 

assistência e CONSIDERANDO a responsabilidade orçamentária na gestão do orçamento público, 

a unidade se reserva o direito de cancelar, paralisar, prorrogar ou anular o presente ato 

convocatório pela ausência de competição e/ou pela inexequibilidade financeira das propostas 

apresentadas. 
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Qualificação Documental – (Documentação de Apresentação Obrigatória) 
 

QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL 

1 Declaração de Vínculo Direto ou Indireto 

2 Declaração de Aceitação do Código de Conduta do SECONCI-SP 

3 Declaração de Aceitação do Contrato de Condições Gerais e Aditivo do SECONCI-SP 

4 Declaração de Aceitação do Regulamento de Compras e Contratação do SECONCI-SP 

5 Declaração de Aceitação dos Termos do Ato Convocatório do SECONCI-SP 

6 Declaração de Ciência e Aceite das Condições Técnicas para a Prestação de Serviço 

7 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais (água, luz, telefone ou gás) 

8 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / Entre outros 

9 Contrato social e última alteração 

10 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

11 Inscrição no CNPJ  

12 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

13 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

14 Certidão Inidoneidade do Portal de Transparência (CEIS) 

15 Certidão de Relação de Apenados do TCE 

16 Licença de Funcionamento 

17 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

18 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

19 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

20 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

21 Lista de referência de serviços prestados 

22 Cadin Municipal e Estadual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salientamos que 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 ilegíveis, irregularidades ou vencidos. 


