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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018– 530007668/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
 

O kit lanche deverá ser composto no mínimo de: 01(um) sanduíche de pão 

de forma com duas fatias de presunto ou queijo (entre 20 e 30 gramas, cada 

fatia), acondicionado em embalagem individual contendo o prazo de validade, 

conforme legislação pertinente; 01(uma) barra de cereal (aproximadamente 25 

gramas), 01 (uma) maça ou fruta da época (entre 100 e 200 gramas); 01 (um) 

copo de 290 ou 300 ml de suco, mate ou guaraná natural, 01 (um) copo de 

água de 200 ml e 01 (um) guardanapo individual lacrado. Os kits deverão ser 

entregues em embalagens individuais. 

As entregas serão realizadas conforme descriminado no item 4 (locais de 

entrega) desse termo, nas quantidades e horários exigidos pelos fiscais do 

contrato. Garantindo a qualidade e as condições de higiene dos kits lanche 

durante o transporte até a efetiva entrega, devendo haver substituição imediata 

dos kits que por ventura apresentarem mal estado de conservação, perfuração 

e/ou qualquer outro aspecto suspeito ou fora dos padrões exigidos por esse 

termo. 

 

1- Locais de Entrega: 

 Sede da NitTrans – Niterói Transporte e Trânsito S.A. – Prédio da 

Rodoviária Roberto Silveira – Praça Fonseca Ramos S/N – Centro – 6° e 

7° andar – Niterói – RJ CEP 24.030-020  - tel (21) 2621-5558. 

 CCO – Centro de Controle Operacional Túnel – Av. Raul de Oliveira, s/n 

– Piratininga – Niterói. 

 CCO Mobilidade – Centro de Controle Operacional Mobilidade - Estrada 

Francisco da Cruz Nunes, n° 6515 – 1° andar – Itaipu- RJ. 

 Fábrica de Placas/Semafórica horizontal – Rua Cel. Miranda, n° 18 – 

Ponta D’Areia. 
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2- Prazo da contratação: 

O prazo de execução será de 12 meses. 

 

3- Acompanhamento e fiscalização do contrato: 

O contrato será fiscalizado por 2 (dois) fiscais designados pelo 

Ordenador de Despesas. 

 

4- Valor estimado do contrato: 

194 lanches/dia no valor estimado de R$ 11,63 (onze reais e sessenta e 

três centavos), totalizando R$ 67.686,60 (sessenta e sete mil,seiscentos e 

oitenta e seis reais e sessenta centavos) ao mês.  

5- Disposições gerais e informações complementares: 

8.1 – A empresa deverá possuir em seu quadro de funcionários, 

nutricionista responsável conforme legislação vigente que deverá estar 

em situação regular com Conselho Regional de Nutrição. 

8.2 – Deverá transportar o produto em veículo adequado ao tipo de 

mercadoria. 

8.3 – Deverá comprovar através de licenças que está autorizada a 

fornecer o objeto desse Termo de Referência. 

8.4 -- Deverá comprovar através de Atestado de Capacidade Técnica 

que já forneceu em quantidades similares as exigidas neste Termo de 

Referência. 
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Objeto Unid. Quant. 
O kit lanche deverá ser 

composto no mínimo de: 
01(um) sanduíche de pão 
de forma com duas fatias 
de presunto ou queijo 
(entre 20 e 30 gramas, 
cada fatia), acondicionado 
em embalagem individual 
contendo o prazo de 
validade, conforme 
legislação pertinente; 
01(uma) barra de cereal 
(aproximadamente 25 
gramas), 01 (uma) maça 
ou fruta da época (entre 
100 e 200 gramas); 01 
(um) copo de 290 ou 300 
ml de suco, mate ou 
guaraná natural, 01 (um) 
copo de água de 200 ml e 
um guardanapo individual 
lacrado. Os kits deverão 
ser entregues em 
embalagens individuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 lanches/dia 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018 – 530007668/2017 

MODELO - CREDENCIAMENTO 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) 

____________________, portador(a)(s) da Cédula de Identidade nº 

___________ e do CPF nº ______________________, a participar da 

licitação instaurada pelo Municipio de Niterói, através da Niterói, 

Transporte e Trânsito – NitTrans S/A na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, suprarefenciada, na qualidade de Representante 

Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 

nome da empresa _______________________, bem como formular 

propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

____________________________________ (número de inscrição), 

sediada _______________________________________________ 

(endereço completo), declara, sob as Penas da Lei que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo 

licitatório. 

 

 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 

DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade 

de Pregão Presencial, que é      (  )MICRO EMPRESA ou (  

)EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais 

para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que 

tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 

superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL:                                                               CNPJ: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:   

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                              CEP: 

CIDADE:                                                  ESTADO:  

TELEFONE:                                      FAX:                            E-MAIL: 

 

 

Objeto Unid. Quant. Valor 

unitário 

Valor total 

mensal 
O kit lanche 
deverá ser 
composto no 
mínimo de: 
01(um) sanduíche 
de pão de forma 
com duas fatias 
de presunto ou 
queijo (entre 20 e 
30 gramas, cada 
fatia), 
acondicionado em 
embalagem 
individual 
contendo o prazo 
de validade, 
conforme 
legislação 
pertinente; 
01(uma) barra de 
cereal 
(aproximadamente 
25 gramas), 01 
(uma) maça ou 
fruta da época 
(entre 100 e 200 
gramas); 01 (um) 
copo de 290 ou 
300 ml de suco, 
mate ou guaraná 
natural, 01 (um) 
copo de água de 
200 ml e um 
guardanapo 
individual lacrado. 
Os kits deverão 
ser entregues em 
embalagens 
individuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194/dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 11,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.686,60 

Valor estimado por 12 meses R$812.239,20 
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ANEXO V (Continuação) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – 530007668/2017 

 

Valor total do Lote:                                                                                    

R$ 812.239,20 (Oitocentos e doze mil, duzentos e trinta e nove reais e 

vinte centavos).  

(em algarismos)                           (por extenso) 

                          

(  ) Optante pelo Simples Nacional  

(  ) Não Optante pelo Simples Nacional 

 

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade 

com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do 

Objeto deste Edital.  

 

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos 

diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste 

Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços 

necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, 

eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens 

faltantes.  

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

 

Niterói, ____ de ____________ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

licitação instaurada pelo Municipio de Niteroi, através da Niterói, 

Transporte e Trânsito – NitTrans S/A na modalidade de Pregão 

Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na 

Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 

28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

 

 

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o 

original para que se proceda à autenticação). 

 

Nome: _______________________________________ 

No da cédula de identidade: _______________________ 

Cargo: __________________ 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, 

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

licitação instaurada pelo Município de Niterói, através da Niterói, 

Transporte e Trânsito – NitTrans S/A na modalidade de Pregão 

Presencial, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o 

PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de 20__. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

 

 

 

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o 

original para que se proceda à autenticação). 

 

Nome: _______________________________________ 

No da cédula de identidade: _______________________ 

Cargo: __________________ 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 

 

A empresa ___________________________________________ , CNPJ 

___________________________ , sediada no endereço  

_____________________________________________________ 

(endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

____________________ , ______ de ______________ de 20__. 

          (Local) 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 



                                                                                                                                                             Proc. 530007668/2017 

 

 

 

12 

ANEXO IX  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – 530007668/2017 

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES 

 

 

Ilmo. Sr. 

(autoridade a quem se dirige) 

 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________ DECLARA ao Município de Niterói, 

para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e 

da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei 

nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos 

termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

 

 

I - preenche os seguintes requisitos: 

 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data 

da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e 

a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer 

outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial; 

 

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-

Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto 

em ato da Secretaria da Receita Federal; 
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II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 

compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade 

pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente 

situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 

1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela 

concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e 

tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e 

ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990). 

 

________________, _____ de _________________ de ________. 

        (Local) 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


