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1. Antecedentes 

O Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais 

Costeiras e Estuarinas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo tem como fonte de recurso o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2013 entre a empresa Chevron Brasil e o Ministério 

Público Federal/RJ, com a interveniência da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto do 

Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

O Projeto tem como principal objetivo a realização de atividades que visem a consolidação e/ou 

implantação de nove Unidades de Conservação costeiras e estuarinas. 

O Fundo Brasileiro para biodiversidade (FUNBIO) é a instituição responsável pelo gerenciamento 

dos recursos financeiros e pelas atividades de aquisições e contratações para as unidades de 

conservação (UCs) para este Projeto. 

2. Objetivo 

 

Aquisição de Lancha Cabinada de 32 a 34 pés para RESEX Marinha de Arraial do Cabo 

 

 

3. Especificações detalhadas, locais de entrega e quantidades 

  

A especificação técnica consta no ANEXO A deste Edital, bem como locais de entrega e quantidades 

dos bens. 

 

4. Responsabilidades do Fornecedor 

 

4.1. Integridade física  

 

1.1. Entrega 

O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem adquirido desde o local de 

origem até seu destino final, conforme local de entrega informado no ANEXO A do Edital. 

 

1.2. Embalagem 

O bem/serviço deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o fornecedor 

deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada, considerando os destinos e os 

meios de transporte. 
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1.3. Seguro  

 

Quaisquer seguros que garantam a execução em caso de perda, roubo, furto, acidentes, 

incêndios e etc. enquanto os equipamentos estiverem sob responsabilidade do fornecedor, 

deverão ser contratados pelo mesmo. 

 

 

1.4. Garantia 

 

O Contratado garante que todos os bens são novos, nunca utilizados, de modelos mais recentes 

ou atuais, e que incorporam todas as recentes melhorias em projetos e materiais, salvo 

disposição em contrário. 

O Contratado garante ainda que as mercadorias são isentas de defeitos decorrentes de qualquer 

ato ou omissão ou decorrente de projeto, materiais ou mão-de-obra, que possam surgir sobre o 

uso normal dos bens fornecidos, nas condições existentes no país de destino final. 

O Contratante notificará prontamente ao Contratado, por escrito, quaisquer reclamações 

surgidas no período de garantia  

Ao receber tal notificação, o Contratado deverá substituir com presteza, no todo ou em parte, os 

bens defeituosos, sem ônus para o Contratante. Correrão por conta do Contratado as despesas 

de transporte dos Bens, consertados ou substituídos, quando for o caso, no período estipulado 

pela Contratante. 

No caso em que o Contratado, tendo sido notificado, deixar de reparar os defeitos dentro de um 

período de dias determinados pela Contratante, contados da notificação, o Contratante poderá 

tomar as providências que julgar necessárias para reparar os Bens, sob risco e despesas 

exclusivos do Contratado, sem prejuízo de outros direitos do Contratante, nos termos do 

Contrato. 

Todos os componentes semelhantes deverão ser intercambiáveis e as peças de reposição 

deverão ser de qualidade igual ou superior às peças originais, sendo a sua garantia de 

funcionamento válida por 1 (um) ano a contar da data da reposição. Todas as despesas 

decorrentes da substituição correrão à custa do Contratado.  

 

Caso, durante o período de garantia, seja necessária a reposição de determinada peça ou 

conjunto de peças em mais de 10% (dez por cento) dos Bens fornecidos, o Contratante poderá 

determinar: 

 

a)  Que o Contratado providencie, de imediato, a reposição dessas mesmas peças em todos os 

Bens encomendados; ou 

 

b) Que o total dos Bens fornecidos seja integralmente substituído por Bens em que o defeito 

seja corrigido, caso o defeito provenha de falha de projeto, montagem ou especificação do 

Contratado 
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2. Responsabilidades do Funbio 

 

O Funbio será responsável pelos pagamentos das notas fiscais referentes à aquisição dos bens e 

emissão de documento de doação para o órgão gestor. 

 

3. Forma de apresentação da proposta e endereço de entrega 

 

A proposta deverá ser entregue em meio físico na sede do Funbio, em envelope único devidamente 

lacrado, e com a identificação do proponente “NOME DO PROPONENTE E NÚMERO DA 

TOMADA DE PREÇOS AMPLA NACIONAL” até a data limite indicada no item 4. Os 

valores da proposta deverão contemplar os bens conforme quantidades, conjuntos de acessórios 

especificados e responsabilidades indicadas nesta Tomada de Preço Ampla Nacional. 

 

Propostas enviadas por meio digital, entregues em envelopes abertos ou fora do prazo para 

apresentação serão desclassificadas.  

 

 Endereço para entrega da proposta: 

 

 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

 Rua Voluntários da Pátria, nº 286 – 5º andar 

 Botafogo – Rio de Janeiro – RJ 

 CEP: 22270-014 

 A/C Marcos Rocha 

 UO Compras 

  

4. Prazo para apresentação da proposta  

 

4.1. De entrega da proposta: até o dia 04/01/2019 

4.2. De validade da proposta: 30 (trinta) dias 

 

5. Prazo para pedidos de esclarecimentos e respostas   

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta Tomada de Preços Ampla Nacional   

deverão ser enviados até 18/12/2018 para o e-mail marcos.pereira@funbio.org.br 

 

5.2. O Funbio prestará os esclarecimentos em até 03 (três) dias úteis, disponibilizando-os no  

endereço eletrônico www.funbio.org.br, sem identificar sua origem, cabendo aos 

potenciais proponentes acessá-lo para obtê-los.   

 

 

 

 

 

mailto:marcos.pereira@funbio.org.br
http://www.funbio.org.br/
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6. Documentos de habilitação 

 

Os documentos de habilitação seguintes, em função de não haver etapas de credenciamento, 

deverão ser submetidos juntos com a proposta, e são eles:  

 

6.1. Certificações: 

 

 a)   Título de Inscrição de Embarcação (TIE) 

 b)   Certificado de Segurança da Navegação (CSN) 

 

6.2. Jurídica: 

 

 a)   Ficha de cadastro PJ conforme modelo ANEXO B 

 

 b)  Registro comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

a.1) A habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o 

objeto do processo de seleção 

  c)    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

6.3. Fiscal: 

 

a)   Prova de regularidade com a Fazenda Federal da sede do licitante, mediante a apresentação da 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União / 

Seguridade Social (INSS); 

b)   Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão de Quitação de Tributos 

Estaduais ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS emitida pelo órgão 

competente. 

 

6.4. Econômico-Financeiro: 

 

a)   Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, na falta deste, comprovação de capital social integralizado de 

pelo menos 10% do valor total do fornecimento, devendo estar assinado pelo Contador e/ou 

representante legal da Entidade.  

b)   Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, datada de, no máximo, 

90 (noventa) dias anteriores à data da abertura do envelope dos documentos de habilitação. 
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6.5. Seguro: 

 

  Os bens fornecidos no âmbito do contrato devem ser totalmente segurados, englobando as 

perdas ou danos ocorridos durante a fabricação, aquisição, transporte, armazenamento e 

entrega, por meio da entrega da apólice de seguro válida acompanhada de seu último 

comprovante de pagamento. 

 

7. Preços  

 

 O valor total da proposta deve ser apresentado em reais (R$) e incluir todas as despesas previstas 

nesta Tomadas de Preço Ampla Nacional, tais como impostos, transportes, seguros, taxas e 

embalagens.  

 

8. Método de Avaliação  

 

A proposta selecionada será aquela que apresentar o menor preço global e atender as condições 

comerciais estabelecidas neste edital. 

Somente serão consideradas as propostas que atenderem a todas as condições desta Tomada de 

Preços Ampla Nacional. 

Será realizada visitação à empresa vencedora do processo de seleção para verificar conformidade 

das instalações. 

  

9. Pagamento 

 

20 % - Recibo de Adiantamento referente à emissão do Pedido de Compra assinado pelo 

fornecedor 

50 % - Bem produzido e Nota Fiscal emitida 

30 % - Entrega em torno de 90 dias após a emissão da NF e Termo de Recebimento e Aceite pelo 

beneficiário do bem. A entrega somente poderá ocorrer após liberação do Funbio, em função do 

processo de doação de bens (processo interno do Funbio onde a presidência do órgão gestor 

beneficiário do bem assina um documento de doação elaborado pela assessoria jurídica do 

Funbio). 

 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após recebimento, pelo Funbio, da NF ou 

documento de cobrança e Termo de Recebimento e Aceite (documento que o beneficiário atesta 

que recebeu o bem/serviço, quando for o caso). 

Tão logo a Nota Fiscal de Venda seja emitida, o fornecedor deverá encaminhá-la ao Funbio via e-

mail e o original pelo correio (no caso de NF de talão). 

   

 A NF deverá informar os impostos incidentes na fonte e, quando for o caso, a base da isenção. 
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10. Local de Cobrança e Faturamento 

 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio 

Rua Voluntários da Pátria, nº 286 – 5º Andar 

Botafogo – Rio de Janeiro – RJ - CEP 22270-014 

CNPJ: 03.537.443/0001-04 

Inscrição Municipal: 02.737.388 

 

11. Comprador responsável 

 

Marcos P. Rocha  

marcos.pereira@funbio.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcos.pereira@funbio.org.br
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ANEXO A – Edital 03/2018 - Especificações detalhadas, locais de entrega e 

quantidades 
 
 

1. Especificação e quantidades 

 

LANCHA 32 pés WA (walk around)  
Permitindo facilmente circulação da tripulação ao seu redor. Console central totalmente abrigado 

protegendo o piloto de chuvas e ventos com para-brisa em vidro. 

Cabine confortável com pernoite para 4 pessoas, banheiro fechado, cama principal King Size e cama 

de meia nau. 

Quantidade: 01 

DETALHAMENTO: 
Comprimento Total  10,40m (34’)  
Comprimento do Casco  9,50 m (32’)  
Comprimento na Linha d´água  8,30m  
Boca Máxima  3,00m  

Calado  0,45m  

  

Capacidade  12  

Pernoite  4  

Peso Leve  2.500 Kg  

Tanque de Combustível  650 litros  

Tanque de Água Doce  200 litros  

Altura Interna da Cabine (máxima)  1,98m  

Motorização  Motor de Popa (Parelha): 200/350 HP  

Motor de Centro Rabeta: 170/300 HP  

Ângulo do V de popa  21°  

 

Compartimentos com 3 caixas de 200l 

Corredor de proa com as seguintes dimensões: comprimento 3,80m, altura 47 cm, largura 44 cm 

PROA:  
 01 U-bolt em aço inox  

 01 Bocal de abastecimento (água doce)  

 02 Cunhos de 10 polegadas em aço inox  

 01 Caixa de âncora  

 01 Par de luzes de Navegação em Led  

 01 Guarda mancebo em aço inox  

 02 Janelas panorâmicas  

 01 Lançador de âncora em aço inox  

 01 Amplo solário  

 

CABINE:  
 01 Guaiuta  

 02 Vigias  

 01 Escada de aço  

 01 Cama king size  
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 01 Cama de meia nau  

 Espaço gourmet com previsão p/ micro-ondas e geladeira  

 01 Pia com torneira  

 01 Amplo banheiro com armário, pia, ducha e sanitário manual  

 01 Espelho  

 Iluminação interna  

 Quadro de disjuntores  

 Porta retrátil  

 

MEIA NAU:  
 01 Amplo painel de instrumentos  

 Banco do piloto e copiloto  

 02 Caixas térmicas 180/80L  

 01 Caixa Livre 120L  

 01 Armário com porta em acrílico 100L  

 01 Pia com torneira  

 01 Bocal de abastecimento (Combustível)  

 03 Caixas no piso com capacidade total 800L (200L cada)  

 Cobertura Hard Top c/ para-brisa de vidro laminado e iluminação  

 

POPA:  
 Banco de popa  

 Banco reversível para prateleira de popa  

 Escada embutida com 2 PQP’S  

 Ampla prateleira de popa  

 Mesa de centro  

 Cunhos de amarração em aço inox 10 polegadas  

 

DIVERSOS:  
 Carreta de encalhe  

 Chicote elétrico  

 Fechos e dobradiças em aço inox  

 Amuradas acolchoadas  

 Painel de interruptores  

 Estofamento curvim antimofo  

 

ACESSÓRIOS EXTRAS:  
 Guincho elétrico  

 Luminária de Led  

 Sirene c/ Giroscópio  

 Mastro de Bandeira  

 Farol de controle remoto  

 Refletor de Radar  

 Kit VHF Antena e Base 6 DB (Base em inox)  

 Buzina 2 cornetas  

 Sonar com GPS 12” SIMRAD MOD EVO02  

 Radar  

 Transdúcer Thul Hull Bronze 600w  

 Farol de Led Teto  

 Tomada 12v  

 Bussola  

 Kinob em aço inox para o volante  

 Ventilador Cabine  
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 Geladeira  

 Kit Micoondas (Inversor, Bateria extra)  

 Mesa de Popa com 2 pés  

 Fechamento Lateral  

 Lona de cobertura  

 Luz Sub-branca  

 Jogo de adesivos personalizados  

 Carreta semi- Rodo  

 Salvatagem Completa  

 

MOTORIZAÇÃO RECOMENDADA:  
 Parelha de motores  QSD 2.8 Diesel 220 HP cada (Rabeta Bravo III)  

 

 
2. Local de Entrega 

 

Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo 

Rua Marechal Floriano Peixoto S/N  

Cep: 28930-000 - Arraial do Cabo / RJ 

 

 


