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Ref.: Pregão Eletrônico MSG 007/2021 

 

Questionamento encaminhado por correio eletrônico, no dia 11 de maio de 2021, às 16:50: 

 
“Prezada comissão de Licitações, boa tarde! 
Obdi Locação de veículos Eireli, inscrita no cnpj 09.546.840.0001-29, interessada em participar do pregão 
eletrônico MSG 007/2021, vem, mui respeitosamente, questionar: 
 

1. Os veículos deverão ser entregues com rastreador? 
2. a lavagem dos veículos durante a execução do contrato será por conta da contratada ou da contratante?  Qual 

frequência? 
3. os veículos poderão ser licenciados em qualquer estado da Federação? 
4. Os veículos reservas para substituição temporária (veículos em manutenção) poderão ser de propriedade de 

terceiros  e estar em sua posse direta por qualquer meio legal de negociação (locação, comodato, cessão de 
uso, etc)? 
Ressaltamos que tal hipótese não caracteriza “subcontratação” pois a Contratada se manterá diretamente na 

execução do contrato e apenas se utilizará de veículos em nome de terceiro que estejam em sua posse. 

5. o edital apresenta o prazo de entrega dos veículos  em até 10 (dez) dias, contados da data da publicação do 
extrato do CONTRATO. 
Diante das  medidas tomadas pelos governos  no combate ao Covid-19 que afetaram fortemente as montadoras 
de veículos, que paralisaram sua produção, gerando atraso na entrega dos veículos, e, apesar do setor 
automotivo ter retornado suas atividades produtivas, este processo de retomada tem sido parcial e o cenário 
atual permanece imprevisível quanto a entrega questionamos:  

a) Em face da superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho às vontades das partes e em 
observância aos princípios da competitividade, isonomia e impessoalidade,  a Comissão poderá prorrogar o 
prazo de entrega em até 90 (noventa) dias,  ou se autoriza à contratada entregar veículos sublocados até a 
chegada dos veículos zero quilômetros? 

6. Seria possível nos informar a estimativa do  valor unitário mensal por veículo?” 

 

RESPOSTA DA MSG: Visando facilitar o entendimento das respostas da MSG, as dúvidas suscitadas serão 

a seguir relacionadas individualmente: 

1. Os veículos deverão ser entregues com rastreador? 
RESPOSTA: Não há necessidade de entregar os veículos com sistema de rastreamento e/ou GPS. 
 

2. A lavagem dos veículos durante a execução do contrato será por conta da contratada ou da 
contratante?  Qual frequência? 

RESPOSTA: A lavagem dos veículos não está prevista no Termo de Referência, logo não é obrigação da 
CONTRATADA. 
 

3. Os veículos poderão ser licenciados em qualquer estado da Federação? 
RESPOSTA: Sim. 
 

4. Os veículos reservas para substituição temporária (veículos em manutenção) poderão ser de 
propriedade de terceiros  e estar em sua posse direta por qualquer meio legal de negociação 
(locação, comodato, cessão de uso, etc)? 

RESPOSTA: Conforme Cláusula 13, item 13.1 da Minuta do Contrato – Anexo III do Edital, não serão 
admitidas subcontratações parciais ou totais, a dação em garantia e a cessão ou transferência deste 
OBJETO a terceiro. Por “transferência”, entende-se a realização de qualquer instituto jurídico que transfira 
parte do objeto e/ou as responsabilidades descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico MSG 007/2021, sem a comprovação e apresentação de todos os requisitos exigidos para a 
Licitante que se lograr vencedora, com fulcro no princípio da indisponibilidade do interesse público, que 
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impõe a obrigação de, ainda que por subcontratação, locação, comodato, cessão de uso ou outro 
instrumento que transfira parte do objeto àquele que não participou da contratação, adotar cautelas 
tendentes a garantir seu resultado e, assim, proteger o interesse público. Exceção: veículos fornecidos por 
empresa seguradora, em caso de acionamento de seguro. 
Fundamento: Acórdão 5.168/20 - TCU - 2ª Câmara; Acórdão 834/14 – Plenário/TCU; Acórdão 983/12 – 
Plenário/TCU. 
 

5. Os o edital apresenta o prazo de entrega dos veículos em até 10 (dez) dias, contados da data da 
publicação do extrato do CONTRATO. 
Diante das medidas tomadas pelos governos no combate ao Covid-19 que afetaram fortemente as 
montadoras de veículos, que paralisaram sua produção, gerando atraso na entrega dos veículos, e, 
apesar do setor automotivo ter retornado suas atividades produtivas, este processo de retomada 
tem sido parcial e o cenário atual permanece imprevisível quanto a entrega questionamos:  

a) Em face da superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho às vontades das partes e 
em observância aos princípios da competitividade, isonomia e impessoalidade, a Comissão poderá 
prorrogar o prazo de entrega em até 90 (noventa) dias, ou se autoriza à contratada entregar veículos 
sublocados até a chegada dos veículos zero quilômetros? 

RESPOSTA: A entrega dos veículos dar-se-á no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
publicação do extrato do CONTRATO, conforme o Item 6.2. do Anexo I - Termo de Referência. Os veículos 
entregues podem ser “zero quilômetro de fábrica e/ou seminovo, com no máximo 12 (doze) meses de uso no 
ato da entrega”. 
 

6. Seria possível nos informar a estimativa do valor unitário mensal por veículo? 
RESPOSTA: Estimativa de valor unitário mensal por Veículo Sedan     R$ 2.523,25 

Estimativa de valor unitário mensal por Veículo SUV       R$ 4.026,88 
  
 

O inteiro teor do presente Esclarecimento 04 ao Edital do Pregão Eletrônico MSG 007/2021 será 

disponibilizado no site da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., www.msgtrans.com.br, menu Licitações 

– Licitação em andamento, para ciência de todos os interessados, bem como no portal do COMPRASNET. 

Jundiaí, 13 de maio de 2021. 

 

Rebecca Manhães Muniz de Oliveira 

Pregoeira 
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