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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 – 530001931/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 

Lote 1 

Código 

do item 
Descrição Unid. Quantidade 

Item 01 

 Locação de caminhões reboque pesado zero 

quilômetro com potência mínima 345 CV tração 

4x2 com motorista, sem auxiliar e sem 

combustível, para serviço 24 h/dia (vinte e quatro 

horas) por dia, equipados com equipamento para 

resgate e remoção de ônibus e caminhões, braço 

rebocador com capacidade de carga nominal de 15 

toneladas recolhidos e 7 toneladas estendido. 

Capacidade de tração de 75 toneladas, alcance do 

braço rebocador 2.580 mm máximo e 1280 mm 

mínimo, lança de resgate de 2.170 m, 1 estágio 

dois (X2), guincho hidráulico de sistema planetário 

com capacidade de arraste para 9 toneladas 1ª 

chamada – sistema de destravamento pneumático. 

Cabo de aço polido com 50 metros com gancho 

giratório autotravante, duas sapatas hidráulicas 

para estabilização tipo “A”, reservatório de óleo 

hidráulico com filtro de sucção, retorno e visor de 

nível. Central de comando de alavancas na lateral 

direita com painel com painel de instruções e 

indicações de segurança. Controle remoto sem fio 

de 6 (seis) funções, botão de emergência, capa de 

proteção e cinto de suporte. Sistema pneumático 

com bloco manifold e solenóides de alta qualidade, 

painel elétrico protegido com identificação das 

fiações e fusíveis para fácil manutenção, 

iluminação interna em Led de todos os 

compartimentos. Acabamento antiderrapante no 

plano superior dos armários, carenagem traseiras 

em fibra com lanternas de trânsito em Led e quatro 

estrobos alto brilho, lanternas laterais em Led cor 

âmbar conforme legislação COTRAN, barra para 

ciclista laterais em alumínio conforme legislação 

COTRAN, duas caixas de correntes traseiras com 

alças de fixação de apoio, engate rápido para 

transferência de ar comprimido (X2). Barra 

sinalizadora em Led tipo Giroflex na cor âmbar, 

duas mangueiras 5/16” de borracha, com 15 metros 

e engate rápido macho/fêmea para transferência de 

ar comprimido. Conjunto de luzes de trabalho com 

4 (quatro) faróis de alto brilho em Led. Cabeçote 

de posicionamento de forquilhas com giro de 90° 

(noventa graus) para cada lado, suporte de 

forquilha em aço fundido de alta resistência e 

ganchos para travamento  de correntes de 

amarração, conjunto de dois adaptadores tipo 

forquilha para diversos tamanhos de eixos e uma 

forquilha articulável e ajustável ao feixe de molas e 

extensor de forquilhas para compensação da altura. 

Unid. Total: 2 unidade 
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Placa de sapata com função garras e função plano. 

Duas correntes de 2000mm para amarração, duas 

correntes de segurança com ganchos, moitão 

desmontável para duplicação de cabo, tomada 

elétrica para acoplamento da régua de sinalização, 

cabo de transferência de energia (24v e 12v – 5m), 

régua de sinalização com extensor de cabo (25m), 

reservatório de água com saboneteira ( tipo corote), 

cambão com capacidade de 40 ton. Suporte de 

cones escamoteável mais 5 cones. Suporte tipo 

ASA DELTA para transporte de caminhão. 

Item 02 

Locação de caminhões reboque leve zero 

quilômetro ¾ potência mínima 162 CV tração 4X2 

com motorista sem auxiliar e sem combustível, 

para serviço 24h/dia (vinte quatro horas), equipado 

com plataforma auto-socorro de movimentos 

hidrálicos, deslizante e basculante, mesa em aço 

com estrutura de alta resistência, com pisos 

reforçados e trilho em viga I, 02 cilindros de 

basculamento, 01 cilindro de deslocamento, 

dimensão padrão da plataforma de carga: 

2,30x6,50 m (medidas externas), capacidade d 

carga máxima sobre a plataforma: 5.000 kg, trilho 

basculante com placas de UHMW, eliminando a 

necessidade de engraxamento, articulações com 

buchas, o que dá mais durabilidade e menos ruído, 

guincho hidráulico com capacidade para 5.000 kgf 

de arraste, cabo de aço polido 6x19 AF, Ø 3/8”, 20 

m e gancho. Comando hidréulico de fácil acesso 

com tomada de pressão hidráulica, adesivos de 

instrução siliconados, 6 (seis) lanternas laterais em 

Led na cor âmbar conforme legislação, faixas 

refletivas laterais e traseira conforme legislação, 

protetor lateral para ciclista conforme legislação, 

01 barra sinalizadora tipo Giroflex 6 cúpulas em 

Led na cor âmbar, 01 caixa de ferramenta em aço 

com fechadura inox (750 X 400 X 400 mm), 01 

controle remoto SEM FIO para guincho, redutor, 

01 cinta de resgate em V com ganchos forjados 

tipo J, 4 cintas para amarração de rodas, 02 cunhas 

de roda, 01 reservatório de água 20 L ( tipo 

corote), 01 farol de trabalho em Led, 01 patesca 

para derivação de cabo, 01 cabo de transferência de 

energia (chupeta), garfo hidráulico tipo ASA 

DELTA para reboque de veículos, capacidade para 

1500 kg recolhido e 900 kg estendido, 02 cilindros 

de nivelamento X 01 de extensão, cilindros com 

válvula de segurança conta fluxo. Preparação para 

utilização de esfera de engate, 02 cintas para 

amarração de rodas com enforcador, 01 régua de 

sinalização em Led / fixação magnética e proteção 

emborrachada. 

Unid. Total: 3 unidades 

Item 03 

 Locação de caminhão cesto aéreo leve zero 

quilômetro, potência mínima 130 CV tração 4X2 

comprimento não superior a 5 metros, comporta 03 

(três) passageiros, com motorista sem auxiliar e 

sem combustível, para serviço 24h/dia (vinte 

quatro horas) equipado com cesto aéreo, altura 

máxima de trabalho 10 metros, altura base da cesta 

Unid. Total : 1 unidade 
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8 metros, alcance lateral máximo 4 metros, 

capacidade da cesta 120 kg ( uma pessoa mais 

ferramentas), altura da máquina 2,45 metros, peso 

da máquina 800 kg, comandos hidráulicos, 

dimensões da cesta 0,7 X 0,7 X 1,1 m, rotação da 

torre 350° , classe de isolação de 1KV, pressão de 

trabalho de 160 bar, patolas hidráulicas 2 (duas).  

 

 

 
Observações: 
 

 Será um serviço 24 horas. 

 Os veículos deverão ser entregues devidamente envelopados. A 
logomarca será entregue ao vencedor do certame. 

 Os veículos deverão ser entregues com dispositivo, não removível de 
iluminação intermitente ou rotativa com luz amarelo-âmbar. (Resolução 
CONTRAN n°268 de 15 de fevereiro de 2008. 

 OS VEÍCULOS DEVERÃO SER O (ZERO) QUILÔMETRO. 

 O serviço será contatado por 12 (doze) meses. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 – 530001931/2018 

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 Munícipio 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 07/2018 – 530001931/2018 

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 07/2018 – 530001931/2018 

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 07/2018 – 530001931/2018 

PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL:                                                        

CNPJ: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:   

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                              CEP: 

CIDADE:                                                  ESTADO:  

TELEFONE:                                        FAX:  

E-MAIL: 

 

Lote 01 
Código 

do 

item 

 

Descrição 

 

 

 

 

Unidade 

 

 

 

Quantidade 

 

 

 

Valor 

Unit 

 

 

Valor total 

 

 

Marca 

 

Item 1 

Locação de caminhões reboque 

pesado zero quilômetro com 

potência mínima 345 CV tração 4x2 

com motorista, sem auxiliar e sem 

combustível, para serviço 24 h/dia 

(vinte e quatro horas) por dia, 

equipados com equipamento para 

resgate e remoção de ônibus e 

caminhões, braço rebocador com 

capacidade de carga nominal de 15 

toneladas recolhidos e 7 toneladas 

estendido, conforme descrito Anexo 

I Termo de referência edital. 

 

 

 
Unid. 

 

 

 
2 unidades 

 

 

 

R$ 57.600,00 

 

 

 

R$ 115.200,00 

 

 

Item 2 

Locação de caminhões reboque leve 

zero quilômetro ¾ potência mínima 

162 CV tração 4X2 com motorista 

sem auxiliar e sem combustível, para 

serviço 24h/dia (vinte quatro horas), 

conforme descrito Anexo I Termo 

de referência edital. 

 

 

 
Unid. 

 

 

 
3 unidades 

 

 

 

R$ 32.400,00 

 

 

 

 

R$ 97.200,00 

 

 

Item 3 

Locação de caminhão cesto aéreo 

leve zero quilômetro, potência 

mínima 130 CV tração 4X2 

comprimento não superior a 5 metros, 

comporta 03 (três) passageiros, com 

motorista sem auxiliar e sem 

combustível, para serviço 24h/dia 

(vinte quatro horas) equipado com 

cesto aéreo, conforme descrito 

Anexo I Termo de referência edital. 

 

 

 
Unid. 

 

 
 

1 unidades 

 

 

 

 

R$ 39.600,00 

 

 

 

 

 R$ 39.600,00 

 

. 

 

 

VALOR ESTIMADO LOTE 1  

(12meses) 

Valor mensal: R$ 252.000,00  

12 meses: 3.024.000,00 
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Valor Total do Lote 1 : 

R$ 3.024.000,00 (Três milhões, vinte e quatro mil reais) por 12 meses. 

Podendo ser utilizado nesse exercício o valor de R$ 756.000,00 

(setecentos e cinqüenta e seis mil reais) 

(em algarismo)             (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 07/2018 – 530001931/2018 

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 07/2018 – 530001931/2018 

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 Municipio de Niteroi, através da Niterói, 

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

Presencial Nº 01/2017, 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 07/2018 – 530001931/2018 

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) 
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ANEXO IX  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 – 530001931/2018 

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; 

 

 

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  
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


