
 

 

Unidade Solicitante: HEJ-JATAÍ 

Processo: 274/2022. 

Assunto: Solicitação de Orçamento. 

 

 Venho solicitar a V.S.ª proposta orçamentária do objeto abaixo especificado, transmitir 

pelo e-mail: vander@fundahc.com.br, aos cuidados de Vander Monteiro setor de Compras da 

FUNDAHC/UFG - Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG (CNPJ: 02.918.347/0001-43). 

 

 O Serviço de manutenção atenderá a demanda do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. 

SERAFIM DE CARVALHO – Rua Joaquim Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75805-020 

Jataí – GO. 

 

OBJETO: Contratação de base de informações médicas, baseada em evidências, revisada e 

publicada, chamada UpToDate, Inc. – Sistema de Apoio a Decisão Clínica, disponível tanto pela 

internet quanto offline, em diversas plataformas digitais, para utilização dos médicos e residentes. 

Segue anexo Termo de referencia com todas informações necessárias para elaboração da 

proposta orçamentária. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS): 

Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses, condicionado a prorrogação do Termo de 

Colaboração nº 01/2020, que atualmente está vigente até 30/09/2022. 

 

HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

Registro ou inscrição de entidade profissional competente;  

Atestado de Capacidade Técnica;  

Declaração de Exclusividade.  
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SETOR RESPONSÁVEL: 

Diretoria técnica. 

Goiânia 16/03/2022. 

 

_____________________________ 

Setor de Compras / FUNDAHC 
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Log

16 mar 2022, 10:32:23 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número 8c290c8d-d767-4302-a9a6-a5382c13309d. Data

limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2022 (10:32). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

16 mar 2022, 10:32:25 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

vander@fundahc.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Vander Monteiro dos Santos Junior e CPF 031.109.171-73.

16 mar 2022, 10:32:57 Vander Monteiro dos Santos Junior assinou. Pontos de autenticação: email

vander@fundahc.com.br (via token). CPF informado: 031.109.171-73. IP: 191.220.161.171.

Componente de assinatura versão 1.226.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 mar 2022, 10:32:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8c290c8d-d767-4302-a9a6-a5382c13309d.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8c290c8d-d767-4302-a9a6-a5382c13309d, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 16 de março de 2022. Versão v1.8.1.
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