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NitTrans S/A – Niterói, Transporte e Trânsito 
ANEXO XI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº Nº 01/2020– 530005429/2019 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 
continuados de locação de veículos de natureza especial e de serviços (sem motorista e sem combustível), 
por quilometragem livre, manutenção, substituição imediata, seguro total com reboque e rastreamento e 
monitoramento em tempo real da frota de veículos, para atendimento as necessidades desta Niterói, 
Transporte e Trânsito – Nittrans S/A, conforme quantidades e destinações descritas neste Termo de 
Referência, durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações deste Edital e 
seus Anexos. 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/03/2020 às 10:30. 

Processo nº 530005429/2019. 
 
Razão Social: _____________________________________________________________ 
 
CNPJ nº _________________________________________________________________ 
 
Endereço: ________________________________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contado: _______________________________________________________ 
 
Recebemos nesta data, cópia do  instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local: __________________, ___ de _____________ de 2020. 
 
 

                                           _________________________________________ 
                                                                 Assinatura / Carimbo 
 

Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre este a NitTrans e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o 

recibo de entrega do edital e remeter a Equipe de Apoio à Comissão Licitação de Pregão por meio do fax (021) 
2621-5558, ramal 211/212. 
A não remessa do recibo exime a Equipe de Apoio à Comissão Licitação de Pregão da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.                               
E-MAIL: pregao.nittrans@gmail.com. 
 

           Niterói/RJ, 11 de fevereiro de  2020. 
 
     Andrea de Abreu e Silva Buschmann 

      Pregoeira da NitTrans 
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