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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI/PARQUE n° 001/2019 – Seleção 

de propostas para a instalação de empresas no Parque Tecnológico Samambaia e 

celebração de aliança estratégica para a inovação tecnológica com a Universidade 

Federal de Goiás 

TERMO ADITIVO 

Considerando que a demanda de propostas técnicas de empresas candidatas ao 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI/PARQUE n° 001/2019 superou o 

quantitativo de espaço físico inicialmente disponibilizado e, no decorrer das etapas do 

Edital, tendo sido verificada a disponibilidade de um espaço físico adicional, tornamos 

público, para conhecimento dos interessados, a inclusão da sala 06 para os fins que se 

propõem no Edital. A sala 06 conta com área de aproximadamente de 21,55 m2 e está 

localizada no próprio edifício da Agência UFG de Inovação. Essa inclusão atende ao 

princípio da economicidade, evitando-se a publicação de novo edital para ampliar a 

capacidade de instalação de empresas no Parque Tecnológico Samambaia, preservando 

os critérios avaliativos originais, definidos no Edital. 

Em face dos efeitos desse termo aditivo e considerando a possibilidade de cessão 

onerosa da sala 06 do edifício Agência UFG de Inovação, retificamos o EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA UFG/PRPI/PARQUE n° 001/2019, supracitado, com as 

seguintes alterações: 

No item 5, onde se lê:  

5.1. Os espaços físicos disponíveis para cessão de uso nesta chamada pública são as 

salas de 11 a 14 do pavimento térreo do edifício Agência UFG de Inovação 

(conforme anexo I), cujas dimensões são: 

Espaços Dimensões  

Sala 11 6,67m x 6,40m = 42,74 m2 

Sala 12 4,57m x 6,40m = 29,29 m2 

Sala 13 6,68m x 6,34m = 42,40 m2 

Sala 14 4,57m x 6,34m = 28,98 m2 

leia-se: 

5.1. Os espaços físicos disponíveis para cessão de uso nesta chamada pública são as 

salas 06, 11, 12, 13 e 14 do pavimento térreo do edifício Agência UFG de 

Inovação (conforme anexo I), cujas dimensões são: 

Espaços Dimensões  

Sala 06 3,36m x 6,40m = 21,55m2 

Sala 11 6,67m x 6,40m = 42,74 m2 

Sala 12 4,57m x 6,40m = 29,29 m2 

Sala 13 6,68m x 6,34m = 42,40 m2 

Sala 14 4,57m x 6,34m = 28,98 m2 

No Anexo I (Plantas dos espaços físicos disponíveis no PARQUE), onde se lê: 
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Localização das salas 11, 12, 13 e 14 e planta baixa do edifício da Agência UFG de 

Inovação 

 

leia-se: 

Localização das salas 06, 11, 12, 13 e 14 e planta baixa do edifício da Agência UFG de 

Inovação 

 

Os demais itens deste Edital permanecem inalterados. 

Goiânia, 12 de setembro de 2019. 


