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Via Periférica I , 4442, CIA Sul , Tel. (71) 3594 – 9923 , Simões Filho, Bahia CEP 43700-000

PROPOSTA COMERCIAL
Grupo – 1

Ilmo. Sr. Alisson Rafael Rodrigues Alves
Pregoeiro do FNDE
Emal: compc@fnde.gov.br

Prezado Senhor,

Declaramos ter pleno conhecimento do Edital de Concorrência n. 035/2012 e da Lei
8.666/93. Declaramos, outrossim que nos subordinamos a todos os dispositivos das
normas acima, os quais reconhecemos que terão valor contratual.

Objeto do Grupo-1:
Construção de 215 (duzentas e quinze ) Lanchas Escolares Média (LE-M), sendo
a embarcação de casco de aço e casaria de fibra de vidro resinado, tipo Lancha Fluvial
para transporte escolar aquaviário, com comprimento total de 7.800mm (sete mil e
oitocentos milímetros), comportando transportar 20 passageiros adultos sentados ou 29
alunos sentados, e velocidade máxima de até 25 Km/h (vinte e cinco quilômetros por
hora).

Construção de 85 (oitenta e cinco) Lanchas Escolares Grande (LE-G), sendo
a embarcação de casco de aço e casaria de fibra de vidro resinado, tipo Lancha Fluvial
para transporte escolar aquaviário, com comprimento total de 11.000mm (onze mil
milímetros), comportando transportar 33 passageiros adultos sentados ou 49 alunos
sentados, e velocidade máxima de até 25 Km/h (vinte e cinco quilômetros por hora).

Premissas
O preço ofertado inclui todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento
do objeto, inclusive os custos com material de consumo, salários, horas extras, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento das obrigações.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da presente data.

Executaremos o objeto da licitação conforme item 8.0 do Termo de Referencia, a
contar da data da publicação do extrato do contrato no DOU, a teor do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar de sua entrega à Comissão
Permanente de Licitações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
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Valores
Com referência à licitação em epígrafe, informamos que nossa empresa se propõe a
executar os serviços pretendidos , pelo preço Global de R$ 52.590.000,00
(Cinquenta e Dois Milhões e Quinhentos e Noventa Mil Reais) , conforme
discriminado no mapa de preços da tabela abaixo.

Item Descrição do item QTD. Valor Unit.
R$

Valor Total
R$

1

Lancha Escolar Média (LE-M):
embarcação de casco de aço e casaria
de fibra de vidro resinado, tipo Lancha
Fluvial para transporte escolar
aquaviário, com comprimento total de
7.800mm (sete mil e oitocentos
milímetros), comportando transportar
20 passageiros adultos sentados ou 29
alunos sentados, e velocidade máxima
de até 25 Km/h (vinte e cinco
quilômetros por hora);

215 160.000,00 34.400.000,00

2

Lancha Escolar Grande (LE-G):
embarcação de casco de aço e casaria
de fibra de vidro resinado, tipo Lancha
Fluvial para transporte escolar
aquaviário, com comprimento total de
11.000mm (onze mil milímetros),
comportando transportar 33
passageiros adultos sentados ou 49
alunos sentados, e velocidade máxima
de até 25 Km/h (vinte e cinco
quilômetros por hora).

85 214.000,00 18.190.000,00

VALOR DA PROPOSTA GRUPO-1 52.590.000,00

Informações Cadastrais da Empresa
Razão Social: B3 Boat Indústria de Embarcações Ltda.
End. Via Periférica I , 4442 – Simôes Filho – BA
Tel (71) 3594-5353 – www.estaleirob3.com.br
CNPJ: 05.232.089/0001-35

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de
Preços:

Nome: Danilton Camilo da Cunha, Brasileiro , Tupã-SP
End. Av. Tancredo Neves 620, Apto 510, Cond. Mundo Plaza, Caminho das árvores,
Salvador , BA
CPF: 114.693.418-16
RG : 17.919.780-0 SSP/SP
Tel Com (71) 3594-5353
Cel (71) 93210200
Email : Danilton@grupob3.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL
Grupo – 3

Ilmo. Sr. Alisson Rafael Rodrigues Alves
Pregoeiro do FNDE
Emal: compc@fnde.gov.br

Prezado Senhor,

Declaramos ter pleno conhecimento do Edital de Concorrência n. 035/2012 e da Lei
8.666/93. Declaramos, outrossim que nos subordinamos a todos os dispositivos das
normas acima, os quais reconhecemos que terão valor contratual.

Objeto do Grupo-3:
Construção de 70 ( setenta ) Lanchas Escolares Média (LE-M), sendo a embarcação de
casco de aço e casaria de fibra de vidro resinado, tipo Lancha Fluvial para transporte
escolar aquaviário, com comprimento total de 7.800mm (sete mil e oitocentos
milímetros), comportando transportar 20 passageiros adultos sentados ou 29 alunos
sentados, e velocidade máxima de até 25 Km/h (vinte e cinco quilômetros por hora).

Construção de 30 ( trinta) Lanchas Escolares Grande (LE-G), sendo a embarcação de
casco de aço e casaria de fibra de vidro resinado, tipo Lancha Fluvial para transporte
escolar aquaviário, com comprimento total de 11.000mm (onze mil milímetros),
comportando transportar 33 passageiros adultos sentados ou 49 alunos sentados, e
velocidade máxima de até 25 Km/h (vinte e cinco quilômetros por hora).

Premissas
O preço ofertado inclui todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento
do objeto, inclusive os custos com material de consumo, salários, horas extras, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento das obrigações.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da presente data.

Executaremos o objeto da licitação conforme item 8.0 do Termo de Referencia, a
contar da data da publicação do extrato do contrato no DOU, a teor do art. 61,
parágrafo único da Lei 8.666/93.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar de sua entrega à Comissão
Permanente de Licitações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
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Valores
Com referência à licitação em epígrafe, informamos que nossa empresa se propõe a
executar os serviços pretendidos , pelo preço Global de R$ 20.200,00 (Vinte Milhões
e Duzentos Mil Reais), conforme discriminado no mapa de preços da tabela abaixo.

Item Descrição do item QTD. Valor Unit.
R$

Valor Total
R$

5

Lancha Escolar Média (LE-M):
embarcação de casco de aço e casaria
de fibra de vidro resinado, tipo Lancha
Fluvial para transporte escolar
aquaviário, com comprimento total de
7.800mm (sete mil e oitocentos
milímetros), comportando transportar
20 passageiros adultos sentados ou 29
alunos sentados, e velocidade máxima
de até 25 Km/h (vinte e cinco
quilômetros por hora);

70 190.000,00 13.300.000,00

6

Lancha Escolar Grande (LE-G):
embarcação de casco de aço e casaria
de fibra de vidro resinado, tipo Lancha
Fluvial para transporte escolar
aquaviário, com comprimento total de
11.000mm (onze mil milímetros),
comportando transportar 33
passageiros adultos sentados ou 49
alunos sentados, e velocidade máxima
de até 25 Km/h (vinte e cinco
quilômetros por hora).

30 230.000,00 6.900.000,00

VALOR DA PROPOSTA GRUPO-3 20.200.000,00

Informações Cadastrais da Empresa
Razão Social: B3 Boat Indústria de Embarcações Ltda.
End. Via Periférica I , 4442 – Simôes Filho – BA
Tel (71) 3594-5353 – www.estaleirob3.com.br
CNPJ: 05.232.089/0001-35

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de
Preços:

Nome: Danilton Camilo da Cunha, Brasileiro , Tupã-SP
End. Av. Tancredo Neves 620, Apto 510, Cond. Mundo Plaza, Caminho das árvores,
Salvador , BA
CPF: 114.693.418-16
RG : 17.919.780-0 SSP/SP
Tel Com (71) 3594-5353
Cel (71) 93210200
Email : Danilton@grupob3.com.br
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Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades
especificadas no Termo de Referência.

Simões Filho-BA , 19 de Julho de 2012.

______________________________________
Danilton Camilo da Cunha

Diretor executivo
CPF:114.693.418-16
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