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Aviso Concorrência 01.2020.pdf
Documento número #7978ea13-7cc1-4fc8-b83d-8a8128ba9b4b

Assinaturas

João Batista de Jesus Santana
Assinou

Log

04 nov 2020, 17:24:56 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-
30a8be81b5c5 criou este documento número 7978ea13-7cc1-4fc8-b83d-8a8128ba9b4b. Data
limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2020 (17:21). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 nov 2020, 17:25:18 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-
30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:
joao.santana@funpresp.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo João Batista de Jesus Santana e CPF 245.446.201-04.

04 nov 2020, 17:25:30 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-
30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:
joao.santana@funpresp.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 João Batista de Jesus Santana e CPF 245.446.201-04.

04 nov 2020, 17:25:35 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-
30a8be81b5c5 removeu da Lista de Assinatura: joao.santana@funpresp.com.br para assinar
como gestor.

04 nov 2020, 17:25:40 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-
30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 04
de dezembro de 2020 (17:21).

04 nov 2020, 17:28:36 João Batista de Jesus Santana assinou. Pontos de autenticação: email
joao.santana@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 245.446.201-04. IP: 189.9.5.178.
Componente de assinatura versão 1.83.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 nov 2020, 17:28:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
7978ea13-7cc1-4fc8-b83d-8a8128ba9b4b.

Hash do documento original (SHA256): e4fddffcad523cd88999d7414c8de9861b3f4608bd97368f29499a72f2179d7f

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 7978ea13-7cc1-4fc8-b83d-8a8128ba9b4b, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
Última atualização em 04 de novembro de 2020, 17:24
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