
PROPOSTA COMERCIAL 
Interação 

IEL-ES - Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2053, Ed. 
Findes 2º Andar, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-913 

Quantidade de 

candidatos: 

Item Descrição da solução 

Vitória, ES, 24 de novembro de 2020 

Proposta Comercial n° 272-20 

Revisão n° 0 

Empresa: Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS CNPJ: 34.307.295/0001-65 

Contato: Heber Viana de Resende Telefone: (27) 99907-8023 

E-mail: heber.resende@esgas.com.br 

Realizar serviço de recrutamento e seleção visando atrair profissionais diferenciados com capacidade 

para agregar valor e somar à estratégia da empresa. 

Objetivos Específicos: 

 Definir perfil técnico e comportamental;
 Oferecer maior adequação do profissional à empresa;
 Reduzir a rotatividade, gerando maior produtividade.

Soluções propostas 

Item Solução 

01 Recrutamento & Seleção Profissional 

 Descrição das soluções 

01 Recrutamento & Seleção profissional 

Até 5 candidatos por vaga 

mailto:heber.resende@esgas.com.br
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Responsabilidades 

Perfil da Vaga 

Etapa I – Triagem 

Análise curricular com base nas premissas definidas nos pré-requisitos e perfil. 
 
Média de 10 currículos por vaga.  
 

Etapa II - Entrevista individual com a Psicóloga 

Avaliação do perfil comportamental do candidato. É gerado um parecer técnico com o perfil 
 
comportamental e encaminhado para avaliação e definição do candidato pela empresa 
 
 
Etapa III – Entrevista na empresa 
 
Entrevista com a empresa para avaliação do perfil técnico do candidato. 

 
 
 

 

Cronograma 

 
IEL: 

 

O prazo de entrega dos candidatos selecionados é de 10 dias úteis, após a assinatura da proposta e do envio 

do(s) perfil(is) da(s) vaga(s). 

 

Cronograma*: 

Triagem – 25/11 à 02/12/2020 

Entrevista Comportamental – 04, 07 e 08/12/2020 

Ranking com até 10 candidatos 

 
Empresa: 

 
Realizar a entrevista individual com os candidatos finalistas nos dias 09 e 10/12/2020. 
 

 Sujeito a alterações 

 

Aumento da quantidade de combinações de seleção pode alterar o valor da proposta. 

Garantia de 30 dias para reposição do profissional. 

Deslocamentos, caso existam, são por conta do cliente contratante. 

 

Do Cliente 

 Encaminhar ao IEL o formulário “Requisição de Pessoal” contendo o perfil da(s) vaga(s) com 
informações que tornarão possível a definição clara do(s) perfil(is) do(s) candidato(s) a ser(em) 
selecionado(s); 

Pré-requisitos: 

Metodologia: 
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 Providenciar local e infraestrutura para realização da(s) seleção(ões) e entrevista(s) com o(s)
candidato(s), caso necessário;

 Agendar e entrevistar o(s) candidato(s) indicado(s) como apto(s) no(s) parecer(es) encaminhados
pelo IEL em até 10 dias úteis após o envio dos candidatos.

 Definir o(s) candidato(s) aprovado(s) em até 3 dias após a realização das entrevistas e comunicar
ao IEL sua decisão;

 Arcar com os custos especificados nos itens 9 desta proposta.

Do IEL-ES 

 Disponibilizar equipe técnica preparada para execução das atividades previstas;
 Oferecer garantia de reposição sem custo, em caso de afastamento do candidato selecionado num

período de até 30 dias a partir do encaminhamento do(s) parecer(es);
 Cumprir com o cronograma proposto.
 Esta proposta tem validade de 30 dias.

Não inclui divulgação. 

Adesão* Solução Preço unitário Quantidade Preço total 

01 R&S Profissional – Triagem 600,00 02 1.200,00 

01 R&S Profissional – 

Entrevista Comportamental 207,00 20 4.140,00 

Desconto total aplicado - 

Investimento total 5.340,00 

Forma de pagamento 50% no aceite da proposta e os 

50% restantes na entrega do(s) 

parecer(es) do(s) candidato(s). 

1. Confidencialidade

Durante o prazo de execução dos serviços descritos no escopo e por um período de 24 meses após o seu 

término ou rescisão por qualquer motivo, os partícipes deverão tratar as informações trocadas, 

disponibilizadas entre si ou que venham a tomar conhecimento como resultado do desenvolvimento do objeto 

desta proposta (doravante denominadas de informações confidenciais), com absoluto sigilo e não deverão 

revelá-las ou transmiti-las a terceiros, sem a autorização prévia, expressa e por escrito do outro Partícipe. 



PROPOSTA COMERCIAL 
Interação 

IEL-ES - Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2053, Ed. 
Findes 2º Andar, Santa Lúcia, Vitória/ES CEP 29056-913 

2. Política de inadimplência

Pagamentos realizados após a data de vencimento serão acrescidos de 2% de multa e 1% de juros ao mês. 

A falta de pagamento das parcelas autorizará o IEL, não só a inscrever o nome do devedor no sistema de 

proteção ao crédito (SPC) ou SERASA, bem como interpor cobrança judicial, acrescido do pagamento de 

custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, independente de quaisquer avisos ou notificações 

judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e acadêmicas cabíveis e implicará 

também na interrupção imediata dos serviços até a quitação do(s) débito(s). 

Emissor: Instituto Euvaldo Lodi – IEL-ES 
CNPJ: 28.164.937/0001-11   Insc. Estadual:  Isento 
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2053 – 2º andar – Santa Lúcia – Vitória/ES 

Data emissão: 24/11/2020 Validade: 30 dias 

Contato: Lorena Sathler Telefone: 27 3334-5745 

E-mail: lsathler@findes.org.br 

 A aceitação da proposta após seu prazo de validade acarretará possíveis mudanças de valores;

 Em caso de aceite, esta proposta será assinada eletronicamente pelas partes, via plataforma

eletrônica gratuita e terá validade de contrato;

 Necessário enviar documento que identifique o representante legal da pessoa jurídica, para

assinatura da proposta;

 A execução do serviço, só terá início após a assinatura eletrônica da proposta.

 Caso a empresa não cumpra seus prazos, definido no cronograma da proposta, e os candidatos

desistam do processo, o IEL se resguarda do direito de cobrar por um novo processoseletivo, caso

seja necessário reiniciá-lo.

Permanecemos à disposição para mais informações. 

Atenciosamente, 

Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES 

Vitória, 24 de novembro de 2020. 

Assinatura ES GÁS Assinatura IEL 

Assinatura Testemunha Assinatura Testemunha 
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