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RESULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 
REF.: PROTOCOLO 01-083473/2022 
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 003/2022 
 
OBJETO: RECEBIMENTO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE, HOMOLOGAÇÃO E 
CADASTRO DE MARCAS E/OU MODELOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR 
AS UNIDADES DO PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA. 

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

Modelos da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nomeada pela Portaria nº 
4/2022-SMSAN, torna público a quem interessar possa que depois de devida análise da 
documentação e dos produtos apresentados pelos participantes, resolve proferir o seguinte 
julgamento: 

 
As motivações encontram-se a disposição dos interessados na Secretaria 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sita à Rua Dr. Pedrosa, 257  4º andar, 
sala 404, Curitiba/PR, bem como no portal da Prefeitura Municipal de Curitiba 
(http://www.curitiba.pr.gov.br). 

  
 

Em, 03 de agosto de 2022. 
 

Andrea de Fátima Zanon Boetger 
Presidente da Comissão 

 
 

Adriano Cardoso da Silva 
Membro da Comissão 

 
 

Ana Maria Malucelli 
Membro da Comissão 

 
 

Geison Rodrigues 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

Nilza Aparecida de Sousa 
Membro da Comissão 

 
 

Solano Rendaki 
Membro da Comissão 

 
 

Sonia Silmara da Silva 
Membro da Comissão 

 
 

Themyra Nemoto Piccoli Moraes 
Membro da Comissão 

 



CÓD. DE BARRAS PRODUTO MARCA PESO/MEDIDA SABOR/FRAGRÂNCIA RESULTADO
DECLARAÇÃ

O Nº

GRUPO 
CLASSIFICAD

O
                 

           

               

              

            

                

                 

            

              

              

            

             

             


