
Goiânia 30 de junho de 2022. 

 

Aos Proponentes do Processo de Contratação de empresa especializada no fornecimento, 
disposição, instalação, manutenção e reposição de insumos e materiais de higiene e limpeza 
hospitalar, visa atender ás necessidades do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho. 

 

Processo: 417/2022. 

Seleção Pública n° 022/2022. 

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 da Ata de Julgamento, veiculada 

no dia 20/06/2022 no site https://fundahc.hc.ufg.br/, Onde se lê: Julgo favorável a contratação 

da empresa PM DOS REIS LTDA de n. 37.116.181/0001-26, a qual apresentou proposta no 

valor estimado mensal de R$ 126.760,18 (cento e vinte e seis mil e setecentos e sessenta reais e 

dezoito centavos), perfazendo do valor estimado total de R$ 1.521.122,16 (um milhão 

quinhentos e vinte e um mil e cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos) pelo período de 12 

(doze) meses. Leia-se: Julgo favorável a contratação da empresa PM DOS REIS LTDA de n. 

37.116.181/0001-26, empresa habilitada e que após concessão de desconto solicitado sua 

proposta passou a ser R$ 126.035,18 (cento e vinte e seis mil e trinta e cinco reais e dezoito 

centavos) estimado mensal, perfazendo do valor estimado total de R$ 1.512.422,16 (um milhão 

quinhentos e doze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) pelo período de 

12 (doze) meses.  

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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