MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande
Pregão Eletrônico Nº 00002/2020(SRP)
RESULTADO POR FORNECEDOR
09.534.067/0001-80 - ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
Unidade de
Critério de
Valor
Item Descrição
Quantidade
Valor Global
Fornecimento
Valor (*)
Unitário
1 Manutenção de
Unidade
20
R$
R$
R$
Embarcações
3.789,0000 3.789,0000
75.780,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revisão de Balsa de Salvatagem da fabricante Angeviniere,
Modelo: 1150, com capacidade para 15 pessoas, incluindo os testes obrigatórios e observando as
características e quantidades dos itens e equipamentos presentes na NORMAM 05, dentre eles: pintura
dos casulos, desumidificação da balsa, revisão da válvula de segurança, do sistema de
enchimento/admissão, do sistema de iluminação, da válvula de disparo do cilindro e a substituição dos
itens: rações sólida e líquida, tubo cola para reparos, kit de medicamentos, comprimidos contra enjôo,
pilhas para lanterna, plástico para embalagem da balsa, fita para vedação do casulo, borracha de
vedação do casulo e demais itens necessários presentes na NORMAM 05, sem o fornecimento mas com
a substituição dos pirotécnicos (os pirotécnicos serão fornecidos pela Marinha do Brasil). Revisão da
válvula Hidrostática de lançamento com emissão de certificado de 01 ano. Será de responsabilidade da
empresa o fornecimento do frete bem como a emissão de laudo. As balsas deverão ser retirada na cidade
de Rio Grande pela empresa contratada.
2 Manutenção de
Unidade
12
R$
R$
R$
Embarcações
3.800,0000 3.800,0000
45.600,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revisão de Balsa de Salvatagem da fabricante Nautiflex,
Modelo: BIA-10, Série: 091, Classe: II, com capacidade para 10 pessoas, incluindo os testes
obrigatórios e observando as características e quantidades dos itens e equipamentos presentes na
NORMAM 05, dentre eles: pintura dos casulos, desumidificação da balsa, revisão da válvula de
segurança, do sistema de enchimento/admissão, do sistema de iluminação, da válvula de disparo do
cilindro e a substituição dos itens: rações sólida e líquida, tubo cola para reparos, kit de medicamentos,
comprimidos contra enjôo, pilhas para lanterna, plástico para embalagem da balsa, fita para vedação do
casulo, borracha de vedação do casulo e demais itens necessários presentes na NORMAM 05, sem o
fornecimento mas com a substituição dos pirotécnicos (os pirotécnicos serão fornecidos pela Marinha
do Brasil). Revisão da válvula Hidrostática de lançamento com emissão de certificado de 01 ano. Será
de responsabilidade da empresa o fornecimento do frete bem como a emissão de laudo. As balsas
deverão ser retirada na cidade de Rio Grande pela empresa contratada.

3

Manutenção de
Unidade
8
R$
R$
R$
Embarcações
4.900,0000 4.900,0000
39.200,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revisão de Balsa de Salvatagem da fabricante Viking,
modelo: 25 DK+, com capacidade para 25 pessoas, incluindo os testes obrigatórios e observando as
características e quantidades dos itens e equipamentos presentes na NORMAM 05, dentre eles: pintura
dos casulos, desumidificação da balsa, revisão da válvula de segurança, do sistema de
enchimento/admissão, do sistema de iluminação, da válvula de disparo do cilindro e a substituição dos
itens: rações sólida e líquida, tubo cola para reparos, kit de medicamentos, comprimidos contra enjoo,
pilhas para lanterna, plástico para embalagem da balsa, fita para vedação do casulo, borracha de
vedação do casulo e demais itens necessários presentes na NORMAM 05, sem o fornecimento mas com
a substituição dos pirotécnicos (os pirotécnicos serão fornecidos pela Marinha do Brasil). Revisão da
válvula Hidrostática de lançamento com emissão de certificado de 01 ano. Será de responsabilidade da
empresa o fornecimento do frete bem como a emissão de laudo.As balsas deverão ser retirada na cidade
de Rio Grande pela empresa contratada.
4 Manutenção de
Unidade
2
R$
R$
R$
Embarcações
8.000,0000 8.000,0000
16.000,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revisão de Balsa de Salvatagem da fabricante Zodiac,
modelo: ZMM, com capacidade para 16 pessoas, incluindo os testes obrigatórios e observando as
características e quantidades dos itens e equipamentos presentes na NORMAM 05, dentre eles: pintura
dos casulos, desumidificação da balsa, revisão da válvula de segurança, do sistema de
enchimento/admissão, do sistema de iluminação, da válvula de disparo do cilindro e a substituição dos
itens: rações sólida e líquida, tubo cola para reparos, kit de medicamentos, comprimidos contra enjôo,
pilhas para lanterna, plástico para embalagem da balsa, fita para vedação do casulo, borracha de
vedação do casulo e demais itens necessários presentes na NORMAM 05, com substituição dos
pirotécnicos. Deverá conter na substituição do conjunto de pirotécnicos: (quatro (04) foguetes com
paraquedas estrela vermelha, seis(06) foguetes facho manual e dois(02) sinais fumígeno flutuante
laranja). Deverá ser emitido certificado de validade de um (01) ano. Válvula Hidrostática Metal
revisada e certificada por 01 ano. Será de responsabilidade da empresa o fornecimento do frete bem
como a emissão de laudo. As balsas deverão ser retirada na cidade de Rio Grande pela empresa
contratada.
5 Manutenção de
Unidade
2
R$
R$ R$ 7.578,0000
Embarcações
3.789,0000 3.789,0000
Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Revisão de Balsa de Salvatagem da fabricante Angeviniere,
Modelo: 1150, com capacidade para 15 pessoas, incluindo os testes obrigatórios e observando as
características e quantidades dos itens e equipamentos presentes na NORMAM 05, dentre eles: pintura
dos casulos, desumidificação da balsa, revisão da válvula de segurança, do sistema de
enchimento/admissão, do sistema de iluminação, da válvula de disparo do cilindro e a substituição dos
itens: rações sólida e líquida, tubo cola para reparos, kit de medicamentos, comprimidos contra enjôo,
pilhas para lanterna, plástico para embalagem da balsa, fita para vedação do casulo, borracha de
vedação do casulo e demais itens necessários presentes na NORMAM 05, sem o fornecimento mas com
a substituição dos pirotécnicos (os pirotécnicos serão fornecidos pela Marinha do Brasil). Revisão da
válvula Hidrostática de lançamento com emissão de certificado de 01 ano. Será de responsabilidade da

empresa o fornecimento do frete bem como a emissão de laudo. As balsas deverão ser retirada na cidade
de Rio Grande pela empresa contratada
Total do Fornecedor:
R$
184.158,0000
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