
ATA DE PREGÃO N° 008/2016 
 
 
Ao primeiro dia do mês de julho 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°. 
008/2016, 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. As empresas MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A e 
GUAIBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA participaram desta licitação, por seus 
representantes legais, que se credenciaram de acordo com o exigido no edital, apresentando, 
juntamente com os envelopes contendo a proposta e a documentação. Portanto, restando 
habitadas. 
 

 NOME REGISTRO 
Empresa: MOTOMECÂNICA COMERCIAL S/A 91.157.826/0001-14 
Representante: Rodrigo Rodrigues Reck RG 1014316507 

 

 NOME REGISTRO 
Empresa: GUAIBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 92.661.446/0012-38 
Representante: Osmar Garcia Cardoso RG 4013399219 

 

Juntamente com os envelopes n° 01 Proposta e n° 02 Documento de Habilitação as 
interessadas, por seus representantes, declaram formalmente na presente Ata, sob pena de 
punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das 
propostas, cumpridas as formalidades legais, restaram classificadas, a dar lances, as empresas 
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, ESS – Sistema de alerta de 
frenagem, ESS-Sistema de Alerta de Frenagem, 
equipado com todos itens exigidos em lei, tais 
como: Airbag, ABS, estepe, triângulo, chave de 
rodas, macaco mecânico. 

MOTOMECÂNICA 
COMERCIAL S/A 

GUAIBACAR 
VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA 

VALOR DA PROPOSTA (unitário) 41.000,00 41.000,00 
1ªRODADA 40.800,00 - 
Negociação 39.900,00 - 

Encerrada a fase de lances, restou vencedora a empresa MOTOMECÂNICA COMERCIAL 
S/A, pelo valor unitário de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Passou-se, 
então, a verificação dos documentos exigidos para habilitação. Após abertura e conferência do 
envelope DOCUMENTO pela Pregoeira, e pela Equipe de Apoio, constatou-se que a empresa 
apresentou todos os documentos de acordo com o edital, restando, portanto, habilitada. Fica 
registrado que as empresas participantes do Pregão encontram-se presentes e não 



manifestaram interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. 
Razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, com a 
sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado. A presente licitação 
gerou um valor total de R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais). 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  
 

__________________________________ 
GUAIBACAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

Osmar Garcia Cardoso  

 


