
 

 

 

ATA DE CANCELAMENTO DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE CREDENCIAMENTO 

CHAMADO DE CONTRATAÇÃO 002/2023 (ANESTESIOLOGIA) 

EDITAL Nº 070/2021 

 

Considerando que o chamado de contratação de Anestesiologia, para o atendimento das Unidades 

do Contrato de Gestão R006/2015 foi publicado em 05/01/2023, tendo como prazo de manifestação 

das empresas credenciadas e interessadas, até o dia 19/01/2023 e sendo prorrogado para nova 

manifestação até o dia 27/01/2023; 

 

Considerando a ausência de manifestação de empresas interessadas e a pedido da Gerência das 

Unidades em questão, o presente chamado encontra-se CANCELADO, para adequações de cunho 

técnico e revisão de valores, e que em breve será publicado novo chamado de contratação. 

 

Desta feita, declaro encerrada a sessão. Foi a presente Ata lavrada e assinada por mim, Monica Lopes 

Guilhoto, em uma única via. 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2023. 

 

 

MONICA LOPES GUILHOTO 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PUBLICADO EM 31/01/2023 

 

Clicksign e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a



002 - Ata de Cancelamento - Chamado de Contratação - Anestesiologia -
R006.pdf
Documento número #e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a

Hash do documento original (SHA256): 6ed3563acfb33cf6a6c9959b713957bd3c83dcf7b86bcf28fcc9f0f87fa14ab3

Assinaturas

Monica Lopes Guilhoto

CPF: 377.436.418-48

Assinou em 31 jan 2023 às 15:19:39

Log

31 jan 2023, 15:19:04 Operador com email monica.guilhoto@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 criou este documento número e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a. Data

limite para assinatura do documento: 02 de março de 2023 (15:18). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

31 jan 2023, 15:19:05 Operador com email monica.guilhoto@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-

975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura:

monica.guilhoto@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Monica Lopes Guilhoto e CPF 377.436.418-48.

31 jan 2023, 15:19:39 Monica Lopes Guilhoto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

monica.guilhoto@cejam.org.br. CPF informado: 377.436.418-48. IP: 177.140.106.150.

Componente de assinatura versão 1.440.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 jan 2023, 15:19:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a.

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 e deve ser considerado parte do documento nº e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a, 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 31 de janeiro de 2023. Versão v1.20.0.

e8606666-8a3c-4db8-960e-37094d992b7a Página 1 de 1 do Log


		2023-01-31T18:19:43+0000
	Signature




