
 

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO MSG 007/2021 
 

1. Documento de Origem das informações:  

Termo de Referência DAC 001.2021. 

2. Objeto: 

Contratação de empresa para fornecimento de veículos, na modalidade de locação de veículos 
de passeio, com 'tag' de cobrança automática de pedágio e seguro total, incluído vidros e pneus, 
com limite de 3.000 quilômetros mensais, sem indicação de condutor e sem combustível, com 
película antifurto com transmissão luminosa mínima de 75%, para uso contínuo por 24 (vinte e 
quatro) horas pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), pelo período de 12 (doze) 
meses, em conformidade com as especificações descritas neste Termo de Referência, sendo 2 
veículos tipo sedan e 1 veículo tipo SUV, em regime de empreitada por preço unitário. 

3. Indicação do valor estimado do objeto: R$ 108.880,50 (cento e oito mil, oitocentos e 
oitenta reais e cinquenta centavos). 

4. Forma de Julgamento: 

Menor Preço Global. 

5. Exigências de Qualificação Técnica: 

Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em nome da LICITANTE, comprovando que a empresa licitante gerencia ou gerenciou 
contratos de fornecimento de veículos, na modalidade de locação de veículos de passeio, com 
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do número de veículos que serão necessários para suprir 
a demanda e nos moldes iguais ou similares ao presente termo de referência. 

Experiência mínima de 12 (doze) meses no fornecimento de veículos para locação, ininterruptos 
ou não, até a data da sessão pública de abertura do Pregão. 

Os períodos concomitantes serão computados uma única vez. 

Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos ou outros 
documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro. 

Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica. 

O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se ao fornecimento de veículos, na 
modalidade locação de veículos de passeio, nos moldes iguais ou similares ao descrito no 
presente Termo de Referência. 

A CONTRATADA deve disponibilizar, caso solicitado pelo pregoeiro, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros. 

6. Subcontratação:  

Não é permitida a subcontratação. 

 
 


