
 

 

 
 
 
 

COMUNICADO Nº 07/2021 – SUSPENSÃO 
 
 

REF.: PROTOCOLO 01-050401/2021 (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021) 
 

A Comissão Técnica de Análise de Amostras, Homologação e Cadastro de Marcas e 

Modelos da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nomeada pela Portaria 

Municipal n° 07/2021 - SMSAN, com finalidade de realizar a análise técnica das amostras e 

documentos de produtos de consumo para fins de homologação e cadastro de marcas e modelos, 

no uso de suas atribuições, informa que a partir de 18/10/2021 realizará a SUSPENSÃO do 

cadastro dos itens relacionados abaixo:  

 

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nº 364/2019: LEITE EM PÓ DESNATADO 
INSTANTÂNEO, 400g, marca Danky, EAN nº 7898946763215, publicação em 
23/08/2019. Apresentado pela empresa ROFRAN FOODS COM. E IND. DE 
PRODUTOS LÁCTEOS LTDA. (CNPJ: 14.809.182/0001-50); 

 

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nº 365/2019: LEITE EM PÓ INTEGRAL 
INSTANTÂNEO, 400g, MARCA DANKY, EAN nº 7898617570848, publicação em 
23/08/2019. Apresentado pela empresa ROFRAN FOODS COM. E IND. DE 
PRODUTOS LÁCTEOS LTDA. (CNPJ: 14.809.182/0001-50). 

 

Com base nos estudos técnicos, observou-se giro na média de vendas, em comparação 

a(s) outra(s) marca(s), abaixo do esperado – 1,2%, 25,4% e 33,2% - nos anos de 2020 e 2021, 

indicando pouca aceitabilidade entre os beneficiários do Programa Armazém da Família, 

alicerçado a consecutivas reduções dos valores de venda – margem de até 0,23% -, para o 

escoamento do estoque. 

 

Assim, no exercício do interesse público, em especial da proteção ao erário público 

municipal, os membros da Comissão Técnica efetuam a suspensão por 12 meses (podendo ser 

prorrogado por igual período), com fulcro no Item 6.2, IV, do Edital de Embasamento do 

Chamamento Público nº 003/20211.  

  Curitiba, 18 de outubro de 2021. 
 
 

 
Celso Melo Martins - Matrícula 135.542 

Presidente 
Comissão Técnica de Análise de Amostras, Homologação e Cadastro de Marcas e Modelos 

da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
 

                                                 
1
 O Chamamento Público nº 003/2021, que versa sobre recebimento de amostras para análise, homologação e cadastro 

de marcas e modelos de gêneros alimentícios, higiene pessoal, limpeza e utilidades, substituiu o antigo Chamamento 

Público nº 002/2019, sobre recebimento de amostras para análise, homologação e cadastro de marcas e modelos de 

gêneros alimentícios, que foi revogado em março/2021, devido à preclusão de sua vigência de 2 (dois) anos. 
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