
ATA DE PREGÃO N° 006/2016 
 
 
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 09 horas, na Prefeitura 
Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, a Pregoeira e a Equipe 
de Apoio do Município, designados pela Portaria n° 104/2015, reuniram-se com o objetivo de 
abrir e processar a licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o edital n°. 
006/2016, destinada a aquisição de quatro veículos, zero quilômetro, com motor 1.0, de cinco 
lugares que serão utilizados Prefeitura Municipal de Taquari, conforme características e 
especificações do edital. A empresa MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A participou 
desta licitação, por seu representante legal, que se credenciou de acordo com o exigido no 
edital, apresentando, juntamente com os envelopes contendo a proposta e a documentação. 
Portanto, restando habitada. 
 

 NOME REGISTRO 
Empresa: MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A  
Representante: Rodrigo Rodrigues Reck RG 1014316507 

 

Juntamente com os envelopes n° 01 Proposta e n° 02 Documento de Habilitação a interessada, 
por seu representante, declaram formalmente na presente Ata, sob pena de punição, de que 
cumpre todos os requisitos de habilitação. Aberto o envelope da proposta, cumpridas as 
formalidades legais, restou classificada, a dar lances, a empresa supra. Assim, o item 
solicitado teve o seguinte resultado: 
 

VEICULO zero quilômetro, motor 1.0 flex (bi-combustível), com no 
mínimo 82cv, porta malas com capacidade para no mínimo 285lt, 
ano/mod 2016/2017, quatro portas, cor branca, com ar condicionado 
com filtro de poeira e pólen, direção hidráulica, vidros elétricos 
dianteiros, travas elétricas nas quatro portas, ajuste de altura do banco 
do motorista, desembaçador e limpador de pára-brisa traseiro, rádio CD 
Player mp3 AM/FM com entrada USB, bluetooth integrado, 04 auto-
falantes instalados com fiação e antena de teto, volante multifunção 
com comandos para o rádio e atendimento telefone, ESS-Sistema de 
Alerta de Frenagem, equipado com todos itens exigidos em lei, tais 
como: Airbag, ABS, estepe, triângulo, chave de rodas, macaco 
mecânico, EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO 
MUNICÍPIO. 

MOTOMECÂNICA 
COMERCIAL S/A 

VALOR DA PROPOSTA (unitário) 47.000,00 
 

Ante ao preço proposto e o preço de referência apresentado pelo município que é de R$ 
39.944,33, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio decidem por desclassificar a proposta da empresa 
MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A, por estar mais de R$ 7.000,00 acima da média de 
mercado estabelecida. Dessa forma, restou frustrada a presente licitação, devendo a mesma 
ser repetida, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666/93. Ocorrência: o Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio registram na presente ata as considerações feitas pelo representante da 
empresa licitante, quais sejam: com relação a exigência de “volante multifuncional com 
comandos para rádio e telefone”, a mesma não está disponível no modelo de entrada do 

veículo, sendo impossível a inclusão deste em modelo mais simples. O presente item somente 
está disponível no modelo apresentado na proposta, “confort line”, o que representa um 
aumento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no valor de mercado. Dessa forma, o Pregoiero e 
Equipe de Apoio sugerem que a descrição do veículo seja revista, considerando as 



observações ora registradas, para posterior reabertura do certame. Nada mais havendo a tratar 
a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que vai devidamente assinada pelo 
representante da empresa, Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
 
 

_________________________________ ____________________________________ 
PREGOEIRO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 

Maria Isabel Precht e Souza Giselda Terezinha Santos de Souza 
 
 

__________________________________ __________________________________ 
INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A 

Luis Fernando Vilanova Alvim 
 

Rodrigo Rodrigues Reck  
 

 


