EDITAL ATHIS 001/2021
TABELA DE PRAZOS
Publicação do Edital

23/11/2021

Prazo de impugnação ao Edital.

Até 05 (cinco) dias, a contar da data
de sua publicação.

Publicação da resposta à impugnação

Até 05 (cinco) dias após o término do
prazo para impugnação.

Recebimento do Formulário de Inscrições
(Anexo A)

De 23/11 a 08/12/2021, até às 14h00min
(horário de expediente).

Análise para habilitação e ordem de
classificação.
Publicação dos habilitados em ordem de
classificação

De 09/12/2021, reunião da CPUACAU/PI, às 14:00 horas.
10/12/2021, até às 23h59min, no
sitio eletrônico www.caupi.gov.br
(Portal da transparência – Chamada
Pública).

Prazo para interposição de recurso ao
resultado - Formulário de Recurso
Credenciamento (Anexo B)

De 13/12/2021 a 17/12/2021, até
às 14:00 horas.

Análise e publicação do resultado da
análise dos recursos

De 20/12/2021 a 21/12/2021 (sexta-feira),
às 23h59min.

Convocação e Contratação

De 23/12/2021 a 24/12/2021.
Os credenciados serão notificados por email.

OBS1: O formulário de inscrição deverá ser assinado e encaminhado em PDF,
juntamente com os documentos indicados no check list.
OBS2: O único meio para encaminhamento do formulário de inscrição com os
documentos correspondentes será via e-mail, para: atendimento@caupi.org.br, no
prazo estipulado no edital.
OBS3: Os documentos dos interessados com o formulário de inscrição deverão ser
encaminhados de uma vez só, em um só e-mail, não podendo ser divididos em mais de
um e-mail. Igualmente, não haverá prazo para complementação de documentação.

OBS4: Para as Pessoas Jurídicas serão considerados os documentos de avaliação e
pontuação apresentados que tenham como referência o responsável técnico indicado
para a atividade no momento da inscrição, não havendo possibilidade de troca de
profissional;
OBS5: O profissional indicado como responsável técnico para a atividade pela Pessoa
Jurídica deverá cumprir todos os requisitos das pessoas físicas exigidas no edital, bem
como devem ser encaminhados todos os seus documentos para fins de participação e
aferição de pontuação.

