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EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2021 

 

MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 

 

 

Em razão da republicação do Edital, os itens 7.1 e 8.1, passarão a vigorar como segue:  

 

7. DO CRONOGRAMA  

 

7.1. A chamada pública de patrocínio institucional para a Assistência Técnica de Interesse Social 

obedecerá ao cronograma apresentado a seguir: 

 

 

Publicação 24/11/20212 

Período para envio das propostas 25/11/2021 a 09/12/2021 

Período para pedido de impugnação ou pedido de 

esclarecimento de dúvidas sobre o edital 

Até 30/11/2021 

Período de análise dos documentos de habilitação e 

seleção das propostas  
10/12/20212  

Divulgação do resultado preliminar da habilitação e 

das propostas selecionadas 
13/12/2021  

Prazo para interposição de recurso do julgamento da 

habilitação e da proposta 

5 (cinco) dias corridos após a 

divulgação do resultado.  
Decisão final dos recursos  A definir  

Publicação do resultado definitivo das habilitações e 

das propostas selecionadas 

A definir  

Prazo para assinatura do termo de fomento 5 (cinco) dias corridos após a 

divulgação do resultado.  
Período para execução da proposta selecionada 3 (três) meses após a 

assintaura do termo de 

fomento  

 

8. DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DAS PROPOSTAS  

 

8.1. Os proponentes deverão enviar seus projetos, bem como documentos para habilitação jurídica, fiscal 

e plano de trabalho, exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço secretaria@cauto.org.br; no 

período de 25/11/2021 a 09/12/2021, até as 23h59, no formato PDF, contendo os documentos previstos 

no item 13 deste edital. 

 

Palmas/TO, 22 de novembro de 2021.  

 

 

 

 

SILENIO MARTINS CAMARGO 

Presidente 
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