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ATA Nº 001/2020 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 
001/2020 

 
 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de 

Coordenação da sede da Guayí, situada na Rua José do Patrocínio, 611, Bairro Cidade  Baixa, 

Porto Alegre/RS, às 19h, reuniu-se a Comissão de Licitação e Seleção da entidade, designada 

pela Coordenação da Guayí , composta por José Antônio Bruno Knob, CPF 381.861.950-68, 

Coordenador Administrativo; Marlene Alves da Silva, CPF 064.887.084-73, Auxiliar 

Administrativa e  Celso   Luiz   Bello,   CPF466.460.000-34,   Auxiliar   Administrativo para 

avaliar as propostas apresentadas  em  relação  a  Cotação  de  Preço  nº  001/2020, cujo  objeto 

é o fornecimento de alimentação para a realização  do Seminário de Qualificação do Plano de 

Desenvolvimento da RESF e Reunião do Conselho Gestor da RESF e suas redes, no período 

de 04 a 07 de fevereiro de 2020 (Meta 1, Etapa 1 e Etapa 2). Iniciando o trabalho da comissão 

foi constatado a entrega somente da propostas do Laboratório do Pão, CNPJ 25.974.167/0001-

84, referente a alimentação de acordo com o solicitado na referida cotação de preço, estabelecendo 

o valor unitário de R$ 8,02 para o preparo e fornecimento de Coffe Breaks e lanches – café e o 

valor unitário de R$ 22,47 para o preparo e fornecimento dos almoços e jantas solicitadas, 

perfazendo o total de R$ 11.011,37 (onze mil e onze reais com trinta e sete centavos). Após 

analisar a proposta a comissão decidiu por considerar vencedor o Laboratório do Pão, CNPJ 

25.974.167/0001-84, no valor total de R$ 11.011,37, por atender as condições exigidas . Não 

havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião da Comissão de Licitação e 

Seleção da Guayí, cuja ata vai assinada por seus membros.                                                           

 
                                                                                                

 
 
 
 

José Antônio Bruno Knob 
Coordenador da Comissão 
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Celso Luiz Bello 

Membro 
 
 

Homologo a decisão da comissão constante da presente ata 
Porto Alegre, 02 de fevereiro de 2020 

 
          Helena Bonumá 
Coordenadora Geral da Guayí 
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