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Cronograma de atividades – Chamada Pública – Atendimento 2018 
 

Estimativa de prazos Etapas Observações 

Dia 09/01/18 Divulgação da 1ª classificação, 
pontuação e empates 

No credenciamento não terá 
ainda definição de ganhadores – 

somente classificados por 
município 

Até 11/01/18 Interposição de eventuais 
recursos ou pedido de 

esclarecimentos 

Em campo próprio do Sistema 
Eletrônico Merenda - opções 

"Recurso" ou "Questionamento" 
ou meio físico Até 16/01/18 Resposta aos esclarecimentos e 

recursos pelo Fundepar 

Dia 17/01/18 Divulgação da 2ª classificação, 
pontuação, empates 

Se não houver recursos, este 
prazo será antecipado. 

*este cronograma é uma estimativa - pode sofrer alterações. 
 
Importante:  
 
1. Documentação técnica: a partir de agora até cinco dias após a divulgação da nova 

classificação, a documentação técnica poderá ser atualizada/substituída no Sistema 

Eletrônico Merenda. Se aprovada, não exigirá envio de documentação física – o CRT será 

emitido pela Comissão de Análise e Julgamento. No caso de irregularidade ou falta de 

algum documento constará aviso no Sistema Merenda – campo “descrição”, e no mesmo 

prazo de cinco dias após divulgação da nova classificação será possível efetuar 

regularização. 

 
2. Documentação contábil/fiscal/jurídica: os proponentes classificados que não têm 

cadastro no GMS ou não estão com o GMS regularizado deverão regularizar o cadastro até 

cinco dias após a divulgação da nova classificação, OU enviar a documentação física para a 

Comissão de Análise e Julgamento no mesmo prazo de 5 dias, conforme previsto no Anexo 

III – Habilitação, itens I e II.  

Envio da documentação física: FUNDEPAR - Comissão de Análise e Julgamento/DNA. 
Endereço: Rua dos Funcionários, nº 1.323, Cabral, CEP 80.035-050 – Curitiba – PR. 
 

3. Prazos de desistência, ajuste de limites de oferta x DAP, contratação, entre outros, serão 

divulgados após a conclusão da 2ª etapa de classificação.  
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