
 

Governo do Estado do Paraná 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional 

Departamento de Nutrição e Alimentação 

 
 

Rua dos Funcionários 1323 | Cabral | 80035 050 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41] 3250 8100 
 

INFORMAÇÃO Nº 012/2018 – FUNDEPAR/DIT/DNA 

 
 
Prazo de envio de documentação para habilitação na 
Chamada Pública de Credenciamento nº 002/2017. 

 

 

Informamos que a 1ª Classificação divulgada no dia 09/01/2018 não teve alteração em 
decorrência de recursos, ou seja, está mantida. 

Desta forma a partir do dia 17/01/2018, quarta-feira, inicia o prazo para apresentação de 
documentação de habilitação, conforme Anexo III do Edital.   

São duas categorias de documentos: 
1. Documentação fiscal/jurídica e contábil - se estiver com o GMS regular, não precisa enviar 
documentação. Se o GMS estiver irregular a documentação deve ser enviada na forma física, 
conforme previsto no Quadro I, item 2 do Anexo III do Edital. 
2. Documentação técnica - licença sanitária, inscrição no MAPA, rotulagem, entre outros, 
conforme item 3 do Anexo III do Edital, pode ser  inserida/atualizada no Sistema Eletrônico 
Merenda ou enviada na forma física. 
 
- PRAZO: 23/01/2018, terça-feira.  

 
- IMPORTANTE: conforme previsto no item 10.5  do Edital, a documentação enviada através de 
empresa de serviços de entrega de documentos será aceita até o terceiro dia após a data limite de 
envio, ou seja, até  26/01/2018, desde que a data de postagem comprove a postagem realizada 
até dia 23/01/2018. Esta regra se aplica inclusive a eventuais greves dos Correios, cabendo ao 
PROPONENTE providenciar a entrega da documentação por outros meios. 

 
- HORÁRIO:  

a) Atualização no Sistema Merenda: até as 23:59h do dia 23/01/18. 
b) Apresentação da documentação presencialmente: até as 17:00h do dia 23/01/18.  
 
Solicitamos que priorizem o cadastro dos documentos no Sistema Eletrônico Merenda, o que 

agilizará o processo de análise e o prazo para contratação. 

Curitiba, 16 de janeiro de 2017. 
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