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Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 14h30min, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº.718/2019, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a licitação 

realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.027/2019, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras de 

veículos com no mínimo sete lugares, zero quilômetro, com primeiro emplacamento, destinados às Secretarias municipais do Município de Taquari, como a 

Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda entre outras. A empresa J. A. SPOHR S/A VEÍCULOS 

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 habilitada a dar lance. 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: J. A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 91.158.253/0001-43 

Representante: Marcelo Emerson Osterkamp RG 1017577642 
 

Aberto o envelope da proposta, cumpridas as formalidades legais, restou classificada a dar lance a empresa supra. Assim, cada item solicitado teve o seguinte 

resultado: 
 

ITEM 01 

ESPECIFICAÇÃO 
J. A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA 

VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, SETE LUGARES, CÂMBIO AUTOMÁTICO, COM AS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. 
91.000,00 

Negociação  90.250,00 

 

ITEM 02 

ESPECIFICAÇÃO 
J. A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA 

VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, SETE LUGARES, CÂMBIO MANUAL, COM AS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. 
88.500,00 

Negociação 85.500,00 

Negociação Final 84.000,00 
 

Encerrada a fase de lances, com negociação, declara-se vencedora do presente certame a empresa J. A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA no ITEM 

01, com o valor unitário de R$ 90.250,00 (noventa mil duzentos e cinquenta reais) e no ITEM 02, com o valor unitário de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil 



reais). Passou-se, então, à verificação dos documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência dos envelopes DOCUMENTO pela 

PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se que a empresa vencedora apresentou todos os documentos de acordo com o Edital, restando, portanto, 

habilitada. Fica registrado que a empresa participante do PREGÃO encontra-se presente e não manifestou interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou 

fases do procedimento. Dessa forma, é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu 

objeto adjudicado. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelos representantes das empresas, 

pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

PREGOEIRO INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 

Carlos Henrique da Silva Lenira Bizarro de Vargas 

 
 

________________________________________ ___________________________________ 

INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO J. A. SPOHR S/A VEÍCULOS 

Alessandra Reis da Silveira 
 

Marcelo Emerson Osterkamp 
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