
 

 

Goiânia 02 de fevereiro de 2022. 

 

Aos Proponentes do Processo de Contratação de empresa para prestação de serviço de 

Elaboração de projetos de Arquitetura e engenharia As Built e para reestruturação visa 

atender ás necessidades do Hospital Estadual de Jataí. 

Processo: 009/2022. 

Seleção Pública n° 004/2022. 

Assunto: ERRATA. 

 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC, pessoa jurídica 

de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.918.347/0001-

43, com sede à Primeira Avenida, nº 545, Setor Universitário, Goiânia, Estado de Goiás, 

na condição de gestora do Hospital Estadual de Jataí, através do Termo de Colaboração 

firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES/GO. Torna público a 

errata do item 7.1 do Edital, veiculada no dia 21/01/2022 no site 

https://fundahc.hc.ufg.br/, Onde se lê: Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses, 

não podendo exceder o término da vigência do Termo de Colaboração, ou seja, 30 de setembro 

de 2022.), Leia-se: O prazo de execução dos projetos é de 120 dias. Os projetos serão 

considerados entregues após a aprovação nos órgãos competentes. 

A correção acima não traz nenhum prejuízo ao processo de contratação mencionado e, 

demais informações podem ser obtidas no site https://fundahc.hc.ufg.br/ ou através do 

telefone: 62 3202.0450. 

Oportunamente, informamos que as demais alterações permanecem inalteradas. 

 

 

 

Vander Monteiro 

Setor de Compras 
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02 fev 2022, 15:28:42 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número 853ebddb-60f9-40b8-81bd-ba980b8a4bc8. Data

limite para assinatura do documento: 04 de março de 2022 (15:28). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

02 fev 2022, 15:28:43 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.

02 fev 2022, 15:29:06 Vander Monteiro dos Santos Junior assinou. Pontos de autenticação: email

vander@fundahc.com.br (via token). CPF informado: 031.109.171-73. IP: 200.137.247.75.

Componente de assinatura versão 1.204.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

02 fev 2022, 15:29:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

853ebddb-60f9-40b8-81bd-ba980b8a4bc8.
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envie este arquivo em PDF.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 853ebddb-60f9-40b8-81bd-ba980b8a4bc8,

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