
PROJETO BÁSICO 

NUP N° 61984.001323/2022-01 

1 – PROPÓSITO

Este  Projeto  Básico  tem  como  propósito  delinear  o  conjunto  de  elementos  necessários,
suficientes e com nível de precisão adequado para caracterizar os bens a serem alienados, avaliar os
custos e definir prazos e condições para a sua retirada. O bem mencionado será destinado à venda no
estado e condição em que se encontra, pressupondo seu desembaraço e em conformidade com as
normas de gestão de material da Marinha do Brasil.

A Organização Militar que se apresenta no Detalhamento do Objeto por meio dos canais de
comunicação  oficiais,  solicita  e  autoriza  a  EMGEPRON  a  efetivar  a  venda  dos  materiais
considerados inservíveis, antieconômicos ou sem utilização para MB.

2 – JUSTIFICATIVA

Motivação  –  Motivação  –  Atender  ao  projeto  de  Destinação  de  Excessos  contrato  nº
91500/2021-002/00,  celebrado  entre  a  União  por  intermédio  da  Marinha  do  Brasil,  neste  ato
representada  pelo  COMANDO  DA  FORÇA  DE  SUBMARINOS  -  ComForS  e  a  Empresa
Gerencial  de Projetos  Navais  –  EMGEPRON, para gerenciamento  do processo de alienação por
venda do  Ex-NAVIO  de SOCORRO SUBMARINO “FELINTO PERRY” - NSSFPerry, para
destinação final como navio.

Histórico  –  O  Navio  de  Socorro  Submarinos  “Felinto  Perry”  (K-11),  ex-Holger  Dane,  ex-
Wildrake,   é  o  primeiro  navio  da  Marinha  do  Brasil  a  ostentar  esse  nome  em homenagem  ao
Comandante  Felinto  Perry,  um  dos  grandes  responsáveis  pela  criação  de  nossa  Flotilha  de
Submarinos.  O Felinto Perry foi construído pelo estaleiro Smedvik Mek. Verkstedt,  em Tjorvag,
Noruega, como M/S Wildrake para a empresa norueguesa A/S Sentinel Offshore/Andres Wilhelmsen
& Co., de Oslo.  Em outubro de 1986, foi vendido para a empresa dinamarquesa Rederiet  H. H.
Faddersbjll A/S, recebendo o nome de DSV M/S Holger Dane. Foi adquirido pela Marinha do Brasil
em novembro de 1988, junto a Rederiet  H. H. Faddersbjll  A/S, onde era usado como Navio de
Salvamento em campos de petróleo no Mar do Norte, para substituir o NSS Gastão Moutinho (K-
10). Foi submetido à Mostra de Armamento em 19 de outubro de 1988, em Esbjerg, Dinamarca, em
cumprimento ao Aviso n.º 0849 do MM de 03/10/88. Chegou ao Rio de Janeiro em 10 de dezembro
de 1988 e foi incorporado em 28 de dezembro de 1988.

A Secretaria-Geral  da Marinha autoriza a EMGEPRON a conduzir  os processos de venda de
material  considerado  “inservível”  das  Organizações  Militares  da  MB  como  procedimento
complementar ao inciso 3.8.5 da Norma SGM-303 (6a Revisão).

A EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON, por intermédio de seu
Departamento  de  Obtenção,  nos  termos  do disposto  na  Lei  nº  13.303/16 e  no  Regulamento  de
Licitações  da  EMGEPRON, torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  a  realização  de
licitação na modalidade LEILÃO, sob a forma presencial,  observadas as condições estabelecidas
neste Projeto Básico.
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3 –OBJETO

3.1  A presente  licitação  tem por  objeto  a  alienação,  por  venda  do  Ex-NAVIO de SOCORRO
SUBMARINO “FELINTO PERRY”, doravante denominado NAVIO, pertencente à Marinha do
Brasil (MB) (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16), para destinação final de uso como Navio
Civil. 

3.2 - A presente licitação tem por objeto a alienação, por lote único de NAVIO móvel pertencente à
Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16), assim discriminado:

LOTE  ÚNICO –  COMPOSTO  DE  MATERIAL INSERVÍVEL PARA MB  o  Ex-NAVIO  de
SOCORRO  SUBMARINO  “FELINTO  PERRY”, (NECESSITANDO  DE  GRANDES
REPAROS) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

• Deslocamento: 4.107 t. (máximo), 2.840 (leve).

• Dimensões: 77.8 m de comprimento, 17.5 m de boca e 4.62 m de calado.

• Propulsão: 

◦Diesel-Elétrica; 

◦2 motores diesel Bergen Mek Verksteder KVGB 12 de 12 cilindros gerando 2.440 bhp -
900 rpm acionando um gerador NEEB WAB 630 F8W de 2140 Kva;

◦  2 motores diesel Bergen Mek Verksteder KVGB 16 de 16 cilindros gerando 3.260 bhp -
900 rpm acionando um gerador NEEB WAB 800 F8W de 2850 Kva;

◦2 motores elétricos NEEB QGW 630 AB6 de 2575 kW – 1190 rpm conectado a 2 eixos
com hélices de passo controlável; e

◦2 bow-thrusters e 2 stern-thrusters NEEB QFV 400 AB 6 de 368 kW - 1190 rpm.

• Energia Elétrica: 1 motor diesel gerador de emergência Daimler-Benz OM 404 de 335 kw –
1800 rpm acionando um gerador NEBB MC534C de 375kVA. 

• Velocidade: máxima mantida de 12.0 nós. 

• Armamento: nenhum.

• Equipamentos de Apoio ao Mergulho: 

◦ capaz de conduzir mergulhos saturados até 300 m de profundidade;

◦câmara de recompressão com capacidade para 8 mergulhadores; e 

◦Sino de mergulho de transporte.

• Equipamentos de Manobra, Fundeio,  etc: sistema posicionamento dinâmico Kongsberg
Simrad,  que  controla  automaticamente  o  leme  e  os  propulsores  (dois  eixos,  dois  hélices
transversais avante e dois a ré), de maneira a posicionar dinamicamente o navio em relação a
um ponto de referência; 

• 1 guindaste para 30 t.; e

• 2 guindaste 3 t. 

• Aeronaves: convés  de  vôo  octogonal  de  19  m  de  diâmetro,  acima  do  passadiço,  com
capacidade de receber helicópteros de médio porte.

• Observações:
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◦ OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE
ENCONTRAM.

◦Os  valores  descritos  acima  são  extraídos  de  manuais  técnicos  e  não  correspondem
necessariamente com seus estados atuais.

3.3 LOCALIZAÇÃO  DO  LOTE: BASE  ALMIRANTE  CASTRO  E  SILVA  -  ILHA  DE
MOCANGUÊ (BACS) - S/N° - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ - BRASIL - 24049-900 ou BASE
NAVAL DO RIO DE JANEIRO (BNRJ) -  PÍER 3 -  ILHA DE MOCANGUÊ - S/N° -  PONTA
D'AREIA  -  NITERÓI  -  RJ  -  BRASIL  -  24049-900;  MILITAR  RESPONSÁVEL  PARA
AGENDAMENTO DE VISITA: Capitão-Tenente SÁVIO DE OLIVEIRA BENITES  – TEL CEL:
21  97969-0776  /  TEL:  2189-1297/1293;  e-mail:  savio.benites@marinha.mil.br;  HORÁRIO
COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.

3.4 CONDIÇÕES ESPECIAIS:

• Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios – MARPOL 73/78;
• Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
• Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que trata sobre a prevenção, o controle e a fiscalização

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em
águas sob jurisdição nacional;

• Resolução CONAMA nº 452, de 02 de julho de 2012;
• Instrução Normativa Interministerial MD/ MMA nº 2, de 07 de julho de 2016;
• Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Área de Jurisdição; e
• Normas da Autoridade Marítima aplicáveis ao registro e operação da embarcação.

4  - REALIZAÇÃO DO CERTAME

4.1 - A sessão pública de Alienação dos Bens será realizada no dia ___ de __________ de 2022,
às 10:00h, na Estrada dos Bandeirantes nº 10.639, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ, pelo
Sr. João Emílio de Oliveira Filho - Leiloeiro Oficial, registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro
(JUCERJA) sob o nº 45;

4.2 - O certame será somente sob a forma presencial  e deverá ser observado o dia, hora e local
informados no subitem 4.1 deste PB.

5 - VALOR MÍNIMO

O valor mínimo de arrematação que a Administração pretende arrecadar pela  venda do lote único,
baseado na avaliação de bens, é de: R$ 2.846.436,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e
quatrocentos e trinta e seis reais)

6 - RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para despesas com publicidade do processo estão previstos no Centro de
Custo n.º:1.33.50 - 133 , 1.33.50.01  e Conta Financeira nº 1.2.1.02.01.0018.

7 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do certame Pessoas Jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).

3

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON
Ilha das Cobras, Ed. Almirante Raphael de Azevedo Branco, SN
Centro, Rio de Janeiro, RJ – Brasil – CEP: 20180-001
Tel.: 55(21) 3907-1800 |  Fax.: 55 (21) 2233-5142 | E-mail: emgepron@emgepron.gov.br | Site: www.emgepron.gov.br

mailto:emgepron@emgepron.gov.br


7.2.  Não  poderão  participar  do  certame  a  empresa  que,  nos  termos  do  art.  38  da  Lei  nº
13.303/16:

a) O administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor
ou empregado da EMGEPRON;

b) Seja suspensa pela EMGEPRON;
c)  Seja  declarada  inidônea  pela  União,  por  Estado,  pelo  Distrito  Federal  ou  pela  unidade

federativa a que está vinculada a EMGEPRON, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
d) Seja constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
e) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
f)  Seja  constituída  por  sócio  que  tenha  sido  sócio  ou  administrador  de  empresa  suspensa,

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
g)  Cujo  administrador  tenha  sido  sócio  ou  administrador  de  empresa  suspensa,  impedida  ou

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
h) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma

natureza, de empresa declarada inidônea.
i)  Que  seja  empregado  da  EMGEPRON,  cujas  atribuições  envolvam  a  atuação  na  área

responsável pela licitação ou contratação;
j) Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
• Dirigente da EMGEPRON;
• Servidor civil ou militar da Marinha do Brasil;
• Empregado da EMGEPRON, cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela

licitação ou contratação;
• Autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja

vinculada.
k)  Cujo  proprietário,  mesmo na  condição  de  sócio,  tenha  terminado  seu  prazo  de  gestão  ou

rompido
seu vínculo com a EMGEPRON há menos de 6 (seis) meses;
l) Que não atendam as condições deste Projeto Básico e seus anexos;
m) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;
n) Que esteja sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou

liquidação. 

7.3  - PRÉ-CREDENCIAMENTO

7.3.1 As empresas interessadas em participar do certame deverão entregar em envelope lacrado, no
dia  __/___/2022 às  14:00hs,  na  sede  da  EMGEPRON,  localizada  na  Ilha  da  Cobras,  Edifício
Almirante  Raphael  de  Azevedo  branco,  S/N  -  Centro  -  Rio  de  Janeiro/RJ  CEP  20180-001,  os
seguintes documentos, cujas cópias serão parte integrante do processo:

 
a)  Comprovante  de  Inscrição  e  Situação  Cadastral  no  cadastro  nacional  de  pessoas  jurídicas

(CNPJ);

b)  Cópia  autenticada  da  Carteira  de  Identidade  do  representante  da  Pessoa  Jurídica  ou  seu
procurador;

c)  Cópia  autenticada  do  comprovante  de  Residência  no  Brasil,  na  hipótese  de  procurador  de
empresa estrangeira;

d) Cópia autenticada da última atualização do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado;
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e) Procuração com firma reconhecida,  por autenticidade,  do representante da Empresa, caso o
próprio não venha a participar da fase de lances (O representante legal deverá ser Brasileiro residente
no Brasil);

f) Na procuração citada no subitem anterior,  deverão estar expressos amplos poderes para o
procurador representar perante terceiros, exercer direitos, assumir obrigações, participar do
presente  leilão  e  exercer  todos  os  atos  decorrentes  do  certame.  A  procuração  deverá  estar
acompanhada de cópia autenticada do respectivo ato constitutivo, estatuto, contrato social ou outro
documento que comprove sua condição administrativa e cópia da carteira de identidade da pessoa
que assina a outorga de poderes;

g)  Declaração  que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil;

OBS: Para Empresa Estrangeira que não funciona no país apresentar uma declaração que não
possui, em cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

h) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,  nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

OBS: Para Empresa Estrangeira que não funcionam no país apresentar uma declaração que não
possui,  uma  declaração  que  não  emprega  menor  de  18  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre  e  não  emprega  menor  de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir  de  14  anos,  na  condição  de
aprendiz.,

i)  Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsável da MB ou uma Declaração emitida
pelo interessado constando que apesar de não ter realizado a vistoria, tem pleno conhecimento das
condições do Lote, da obrigatoriedade de realizar o processo de registro e propriedade e operação da
embarcação e dos aspectos logísticos necessários a retirada do BEM (reboque entre outros);

7.3.2 Para as empresas estrangeiras interessadas, toda a documentação deverá estar consularizada
e  traduzida  para  a  língua  portuguesa  por  tradutor  juramentado  no  Brasil.  Segundo  a
Recomendação nº 54 de 10 de Setembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, a tradução de
documentos estrangeiros redigidos em língua portuguesa está dispensada, quando oriundos de países-
membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

7.3.3- Toda a documentação elencada no item 7.3.1 que estiver em idioma estrangeiro deverá ser
consularizada e traduzida para Português, por tradutor juramentado.

7.3.4– Fazem parte integrante deste Projeto Básico os seguintes Anexos:

a)ANEXO I – Modelo de Termo de Transferência de Posse e Propriedade;
b)ANEXO II – Modelo de Termo de Comprometimento; e
c)ANEXO III – Modelo de Atestado de Vistoria;

8 -  PRAZOS PARA A RETIRADA DO NAVIO ARREMATADO

8.1 – O arrematante obriga-se a retirar a embarcação do local onde se encontra no prazo máximo de
60 (sessenta)  dias  corridos,  a  contar  da  data  de  emissão  da  Nota  Fiscal  pelo  Leiloeiro.  Os
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documentos com informações técnicas da embarcação estarão disponíveis durante as visitas.
Caso  a  documentação  disponível  seja  insuficiente,  será  de  responsabilidade  dos  licitantes  a
complementação  da  documentação,  principalmente  em  relação  ao  preparo  para  retirada  da
Embarcação, sem quaisquer ônus para a Marinha do Brasil.

8.2 Durante  o  período  acima,  todos  os  valores  das  taxas  condominiais  relativas  ao  custo  de
manutenção  do  NAVIO  (água,  esgoto,  luz,  segurança),  no  Cais da  BACS/BNRJ,  serão  de
responsabilidade da COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS - ComForS;

a) Após esse período as taxas condominiais serão de responsabilidade do ARREMATANTE.
Os demonstrativos dos valores a serem cobrados serão apresentados periodicamente, a cada
30 dias, pelo ComForS.

b)  O  ARREMATANTE,  tendo  efetivado  o  pagamento  previsto  no  item  13.1,  passa  a  ter  o
domínio de propriedade sobre o respectivo NAVIO. A assinatura do Termo de Transferência e Posse
de Propriedade (TTPP) ocorrerá em até 7 (sete) dias corridos da data de emissão da Nota Fiscal pelo
Leiloeiro. O ARREMATANTE passará a ter o total domínio de propriedade da embarcação e será
responsável, a partir dessa data, pelo guarnecimento com tripulação e manutenção de segurança do
referido  NAVIO.  O  TTPP  (Modelo  em  anexo),  será  assinado  entre  o  ARREMATANTE e  o
COMANDO  DA  FORÇA  DE  SUBMARINOS  -  ComForS –    SITUADO  À ILHA  DE
MOCANGUÊ - S/N° - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ - BRASIL – 24049-900.

9.0 – DAS PENALIDADES

9.1 Caso o ARREMATANTE não conclua a retirada do NAVIO, no prazo estabelecido no subitem
anterior, serão devidas à EMGEPRON multas moratórias correspondentes as diárias de atracação, na
quantia de 1% (um por cento) do valor da arrematação, por dia que exceder do prazo para retirada,
até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

9.2. Sendo ultrapassado o prazo limite previsto no subitem acima, o NAVIO poderá ser declarado
abandonado e o ARREMATANTE perderá a propriedade sobre o NAVIO e sobre o valor pago,
mediante processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa;

9.3. O ARREMATANTE poderá apresentar as razões para justificar o atraso no prazo estabelecido
no  subitem 8.1.  Na hipótese  de  ser  constatado  que  os  eventos  que  resultaram no atraso  foram
imprevisíveis e inevitáveis, sendo, portanto, comprovada a ocorrência de caso fortuito e de força
maior, o ARREMATANTE estará isento do pagamento das diárias de atracação, até que a situação
retorne a normalidade, permanecendo a obrigatoriedade do pagamento das taxas condominiais;

a) As razões serão apresentadas, por petição dirigida à EMGEPRON, protocolada no endereço:
Ilha das Cobras, Ed Almirante Raphael de Azevedo Branco, S/N – Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP
20180-001 ou na forma eletrônica, pelo e-mail emgepron-licitacao@emgepron.gov.br.

10 - DA GESTÃO:

A gestão da Execução do objeto será exercida  pelo  Sr.  Valmar Pereira  Cabral  Junior  -  Gerente
Executivo de Construção e Reparação Naval.
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11  - LOCALIZAÇÃO DO LOTE E VISTORIA DO NAVIO

11.1 Para o correto dimensionamento e formulação dos lances no certame da Alienação, o licitante
poderá realizar a vistoria do NAVIO, com o objetivo de tomar conhecimento prévio do estado geral
do lote e de sua localização, NAVIO como, verificar os aspectos logísticos necessários à retirada do
NAVIO que são de inteira responsabilidade do ARREMATANTE (reboque e translado)

11.2 É de inteira responsabilidade do licitante observar se o local de destino é capaz de comportar o
calado do NAVIO, indicado no item 3.2;

11.3 O NAVIO a ser leiloado encontra-se disponível para a visita de inspeção dos interessados, no
período de ___/____/2021 à ___/___/2021, mediante agendamento prévio;

11.4 O agendamento para vistoria do NAVIO deverá ser direcionado ao Capitão-Tenente SÁVIO DE
OLIVEIRA  BENITES   –  TEL  CEL:  21  97969-0776  /  TEL:  2189-1297/1293;  e-mail:
savio.benites@marinha.mil.br; HORÁRIO COMERCIAL DE: 08:00H ÀS 16:00H.

11.5  Por  ocasião  da  vistoria  é  obrigatória  a  utilização  de  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI);

11.6  A  EMGEPRON  e  a  MB  não  disponibilizarão  EPI  durante  a  vistoria.  Os  equipamentos
necessários  deverão ser providenciados pelos interessados. Dúvidas em relação aos equipamentos
necessários deverão ser esclarecidas no momento do agendamento;

11.7 Quaisquer  divergências  quanto  à  descrição,  localização  e  condições  do  lote,  deverão  ser
informadas à EMGEPRON em data anterior à realização da sessão pública de alienação;

11.8 Os interessados, ao participarem do certame, reconhecem que todas as suas dúvidas a respeito
do edital  e do NAVIO a ser alienado estão esclarecidas,  e que todas as informações necessárias
foram disponibilizadas pela EMGEPRON/MB, durante a vistoria do NAVIO, não podendo embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos
serviços decorrentes;

11.9 A contratação ou não de profissional especializado para a realização da vistoria do NAVIO é de
inteira responsabilidade do interessado, não podendo este alegar, posteriormente, na hipótese de não
efetuar  a  vistoria  por  pessoal  qualificado,  desconhecimento  das  condições  do  NAVIO,  ao
fundamento de não ser possuidor de qualificação técnica para tal;

12  – OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE

12.1. Antes da Retirada do NAVIO:

12.1.2 – A Empresa vencedora deverá apresentar a documentação necessária a Capitania dos Portos
da  área  de  jurisdição  para  publicação  em  Aviso  aos  Navegantes,  conforme  o  preconizado  nas
Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos. Deve-se ter atenção especial à batimetria do local
de  destino  da  embarcação,  que  deverá  apresentar  profundidade  compatível  com  a  manobra  de
reboque em questão.
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12.1.3 – Em caso de reboque oceânico,  faz-se necessária  a apresentação da documentação
prevista no item 0213 da NORMAM 08/DPC – Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e
Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras; e

12.1.4 – O ARREMATANTE deverá considerar um prazo de 30 dias corridos de antecedência para
análise da Capitania dos Portos da área de jurisdição, por ocasião da apresentação dos documentos
citados nos itens 12.1.2 e 12.1.3.

12.2. Após Retirada do NAVIO:

a) Fornecer ao COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS - ComForS -  sempre que solicitado,
todas as informações necessárias à fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas ao próprio
ARREMATANTE neste Instrumento Convocatório,  desde a entrega do NAVIO até o término do
processo de alienação;

b) Custear toda e qualquer medida necessária decorrente de acidente durante o translado do NAVIO,
sobretudo àqueles que venham a afetar o meio ambiente ou representem perigo à navegação;

c) Retirar o NAVIO arrematado do local onde se encontra atracado, sem danificar as instalações do
atracadouro  e  do  seu  entorno.  Caso  ocorra  algum dano,  a  MB deverá  ser  indenizada  no  valor
correspondente  ao  dano,  que  será  calculado  com o  apoio  do  pessoal  qualificado  indicado  pela
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS - ComForS, organização que administra o cais onde o
NAVIO está atracado;

d)  Todos os custos e  meios  necessários  para remoção e transporte  e registro de propriedade do
NAVIO correrão por conta e responsabilidade do ARREMATANTE;

e) Responsabilizar-se totalmente pelos atos de seus prepostos e contratados, não tendo os mesmos
nenhum vínculo contratual com a MB ou com a EMGEPRON;

f) Indenizar a EMGEPRON/MB por qualquer prejuízo que estas venham a sofrer em virtude de ação
ou  omissão  do  ARREMATANTE e  seus  respectivos  prepostos  e  contratados,  que  resultem em
quaisquer demandas judiciais ou extrajudiciais;

g) Efetivar  o  pagamento  e  fornecer  as  informações  atualizadas  sobre  o  local  de  seu  domicílio,
telefones de contato, e-mail e demais canais de contato;

h) Toda e qualquer comunicação ou envio de documentos tendo como destinatário COMANDO DA
FORÇA DE SUBMARINOS -  ComForS devem ser encaminhados por meio de correspondência
oficial aos cuidados da  COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO  Ex-NAVIO de
SOCORRO SUBMARINO “FELINTO PERRY” - NSSFPerry, doravante denominado NAVIO, no
seguinte endereço:À ILHA DE MOCANGUÊ - S/N° - PONTA D'AREIA - NITERÓI - RJ - BRASIL
- 24049-900;

i) Caso aplicável, obter manifestação favorável para o movimento transfronteiriço do NAVIO junto
ao IBAMA, providenciando os documentos exigidos por aquele Instituto;

j)  Caso  aplicável,  obter  manifestação  favorável  para  o  processo  de  exportação  junto  à  Receita
Federal;
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k) Obter manifestação favorável para o despacho das embarcações envolvidas no dispositivos
de reboque, junto à Capitania dos Portos da área de jurisdição (Autoridade Marítima).

13 – PAGAMENTO

13.1 O pagamento, de natureza à vista em moeda nacional corrente, será efetuado à EMGEPRON,
por meio do Leiloeiro Oficial, no ato da arrematação.

13.2 No  ato  da  arrematação,  será  permitido  o  recebimento  de  cheque  caução  no  valor  da
arrematação, como forma de garantia, que deverá ser substituído por depósito efetivo na conta do
Leiloeiro Oficial em até 12 (doze) dias úteis a contar da data da realização do certame.

13.3 No momento da entrega do cheque caução mencionado no subitem 13.2, o arrematante receberá
do  Leiloeiro  Oficial  um boleto  com vencimento  para  12  (doze)  dias  úteis  a  contar  da  data  de
realização do certame.

13.3.1 O arrematante poderá resgatar o cheque caução mencionado no subitem 13.2, mediante o
pagamento do boleto descrito no subitem 13.3, ou deixar o cheque ser compensado normalmente.

13.3.2 Não ocorrendo o depósito indicado no subitem 13.2, o cheque caução será depositado na
conta  do  Leiloeiro  Oficial,  sujeitando  o  emitente  do  cheque  às  sanções  civis,  administrativas  e
criminais, na hipótese de insuficiência de fundos.

13.4 Sobre o valor total de arrematação incidirão 5% de comissão do Leiloeiro, 0,25% de ISS e mais
o percentual de ICMS, quando aplicável. Todas essas obrigações e outras pertinentes, por ventura
não mencionadas neste Projeto Básico, serão de responsabilidade do arrematante do NAVIO, como
cheque caução para venda presencial.

13.5 No caso de pagamento em cheque, somente após a confirmação da compensação bancária do
mesmo é que se formalizará a autorização para a retirada do NAVIO arrematado, sujeitando-se o
emitente às sanções penais cabíveis, em caso de devolução por insuficiência de fundos ou frustração
do pagamento.

13.6 Após a confirmação da compensação bancária mencionada será emitida a Nota Fiscal.

14 - ENTREGA E RECEBIMENTO DO NAVIO

14.1 A  retirada  do  NAVIO  por  terceiros  somente  será  autorizada  mediante  a  apresentação  de
procuração especificando o número do lote  e o NAVIO a ser retirado,  contendo a assinatura do
ARREMATANTE, com firma reconhecida por autenticidade em cartório, acompanhada das cópias
autenticadas dos documentos do terceiro que irá representá-lo;

14.2 Após a confirmação da proposta vencedora do lote, não será permitida a alteração do nome do
ARREMATANTE,  sendo  terminantemente  proibido  ceder,  permutar,  vender,  ou  negociar,  sob
qualquer forma, o NAVIO arrematado;

14.3 Qualquer  movimentação  do  NAVIO  deverá  ser  previamente  autorizada  pela  Autoridade
Marítima,  devendo ser protocolado,  na Capitania  dos Portos da área de jurisdição,  processo que
cumpra todas os requisitos deste Projeto Básico e do item 0213 da NORMAM-08;
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a) Os planos necessários que serão protocolados deverão ser elaborados e ratificados por
Salvage Master devidamente cadastrado naquela Capitania.

14.4 No caso do ARREMATANTE desejar exportar o NAVIO de forma Segura e Ambientalmente
Adequada de Navios, é necessário,  além da autorização do País Exportador,  o consentimento do
Estado  de  importação,  NAVIO como a  autorização  dos  países  cujas  águas  jurisdicionais  forem
utilizadas durante o translado do NAVIO, conforme estabelece o Art. 3º da Instrução Normativa
Interministerial MD/MMA nº 2. de 7 de julho de 2016, do Ministro de Estado da Defesa e Ministro
de Estado do Meio Ambiente e a Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia), promulgada pelo Decreto n° 875/1993;

14.5 O ARREMATANTE, durante a permanência do NAVIO no local onde se encontra atracado,
sujeitar-se-á  às  normas  de  segurança,  acesso  e  trânsito  da  BNRJ/BACS.  Os  serviços  que  serão
realizados  deverão  ser  informados  previamente  ao  setor  de  Segurança  do  Trabalho,  sobretudo
aqueles que envolverem corte e solda em espaços confinados. Estes serviços poderão, a qualquer
momento, sofrer inspeção e vistoria dos responsáveis do ComForS.

a) As dúvidas em relação a quaisquer procedimentos deverão ser encaminhadas, previamente, por
e-mail para: emgepron-licitacao@emgepron.gov.br;

15 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15.1 É VEDADA a exportação do NAVIO para países não signatários da Convenção da Basileia
sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, de acordo
com o previsto no Art. 1º da Instrução Normativa Interministerial  MD/MMA nº 2 de 7 julho de
2016;

15.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão horário
de Brasília – DF;

15.3 Em caso de exportação,  as  despesas  aduaneiras  e  legalização junto  à  Receita  Federal  para
exportação  e  transporte,  demais  regularizações  junto  aos  órgãos  relacionados  à  exportação  de
NAVIO para desmanche, NAVIO como os custos e meios necessários para a remoção e transporte
do NAVIO arrematado, correrão por conta e responsabilidade do ARREMATANTE;

15.4.  O descumprimento  parcial  ou  total  das  obrigações  assumidas  pelo  ARREMATANTE e  a
prática de atos ilícitos que venham a prejudicar e frustrar os objetivos do presente certame, assim
como  manipulações,  acordos,  combinações,  simulações  ou  fraudes,  além de  estarem sujeitas  às
sanções  de  acordo  com  a  Lei  nº  13.303/16,  serão  também,  imediatamente,  comunicadas  às
autoridades policiais e ao Ministério Público;

15.5. A participação no certame implica em concordância e aceitação dos termos e condições deste
edital, NAVIO como submissão às demais obrigações legais decorrentes;

15.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

15.7. Para a formulação dos lances, os interessados deverão observar os custos envolvidos com as
obrigações antes da retirada do NAVIO e durante o Processo de translado, sobretudo aquelas em
relação à documentação fornecida pelo COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS - ComForS,
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portanto, deverão arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento da
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Básico e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração;

15.9. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público;

15.10. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital;

15.11. Reservamos o direito de corrigir informações incorretas por motivos de erros gráficos.

15.12. A participação na licitação na modalidade de Alienação de Bens público implica no momento
em  que  o  lance  for  considerado  vencedor  do  lote,  na  concordância  e  aceitação  dos  termos  e
condições deste Projeto Básico e seus anexos, NAVIO como submissão as demais obrigações legais
decorrentes.
 
15.13. No Ato da Arrematação o Arrematante ou representante legal assinará a Declaração de Termo
de Comprometimento (Anexo II)

15.14. O ARREMATANTE custeará toda e qualquer medida necessária decorrente de um acidente
durante  o  translado  do  NAVIO,  sobretudo  aqueles  que  venham  a  afetar  o  meio  ambiente  ou
representem um perigo à navegação.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.

Elaborado por:
____________________________________

JOMAR FLORIDO ROCHA
Gerente de Catalogação

De acordo:
____________________________________
VALMAR PEREIRA CABRAL JUNIOR

Gerente Executivo da UN de Construção e Reparação Naval

Aprovado por:
____________________________________

FLÁVIO MACEDO BRASIL
Vice-Almirante (RM1)

Diretor Técnico Comercial
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ANEXO I 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA E POSSE DE PROPRIEDADE

Aos..........dias do mês de ..... de 202., as ..:.. hs, nos autos da Licitação nº xxx/202x na modalidade
leilão realizada pela EMGEPRON,  devidamente autorizada e em nome da  Marinha  do  Brasil  ,
procede-se por meio deste termo, a entrega a XXXXXXXXXXXX  com sede na Rua XXXXXX ,
Nº  XXX  –Cidade:  XXXXXXX  /XX  –  CEP:  XXXX-  CNPJ  XXXXX/XXXXX-XX-  I.E  :
XXXXXXXX- .Municipal  XXXXX, doravante referida como adjudicatário representado  pelo Sr.
XXXXXXXX (representante legal), CPF :XXXXXXX-XX,  residente a Rua  XXXXXXXXXX,
conforme  procuração apresentada, o NAVIO  do  Ex-NAVIO  de SOCORRO SUBMARINO
“FELINTO PERRY” -NSSFPerry no local e no estado em que se encontra, conforme descrito no
edital.
Com a efetiva entrega do NAVIO adquirido pelo Adjudicatário passa este a deter os direitos  reais
sobre o  aludido o  Ex-NAVIO  de  SOCORRO  SUBMARINO  “FELINTO  PERRY”
-NSSFPerry, nos arts. 1.204 e 1.226 e 1.267 do Código Civil.
Com o recebimento do NAVIO, pelo Adjudicatário, adquire o mesmo a sua propriedade, suportando,
a partir desta data, os riscos do navio, como todas as despesas decorrentes da transferência que ora se
faz, ficando a Marinha  do  Brasi l  isenta de qualquer ônus e  responsabilidades por tais riscos,
permanecendo, no entanto solidariamente por todos os débitos, dívidas e créditos privilegiados, de
qualquer natureza até  a  data  de Arrematação do  Ex-NAVIO  de  SOCORRO  SUBMARINO
“FELINTO PERRY”,  objeto deste  instrumento Adjudicatário, respondendo ainda pela evicção de
direitos.
O Adjudicatário, a partir desta data, obriga-se a cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente e
do tráfego aquaviário, especialmente no que se refere ao deslocamento, guarda,  registro  de
propriedade,  classificação  e  licenciamento do  Ex-NAVIO  de  SOCORRO  SUBMARINO
“FELINTO PERRY” em águas jurisdicionais brasileiras para águas de outro Estado, signatário da
Convenção de Basiléia sobre o Controle  Transfronteiriços de resíduos Perigosos e seus Depósitos,
promulgada pelo Decreto nº 875, de 19 de Julho de 1993, deverão ser cumpridas as disposições
contidas na aludida Convenção, que desde já o Adjudicatário declara conhecer.
Dá-se quitação á Adjudicatário, do pagamento integral do preço da venda pelo valor total de R$
xx.xxx,xx (Valor da venda) em moeda corrente do País, nada mais havendo a exigir.
Com a lavradura e assinaturas deste termo, formaliza-se portanto, a efetiva entrega pela MARINHA
DO BRASIL, e o recebimento e aceitação do Ex-NAVIO  de SOCORRO SUBMARINO
“FELINTO PERRY” pelo adjudicatário passando este último a exercer o domínio pleno sobre o
aludido NAVIO, obrigando-se ipso facto a  cumprir as normas pertinentes ao local de atracação ou
fundeio,  sujeitando-se  às sanções cabíveis na hipótese de praticar qualquer infração ao ordenamento
jurídico próprio.

Rio de Janeiro xxxx de xxxxxx de 2022

Assinatura do Representante da Marinha do Brasil 

Representante da Adjudicatária. 

Assinatura das Testemunhas:
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ANEXO II

 TERMO DE COMPROMETIMENTO

 
Eu_____________________________________________,  CNPJ  nº

______________________________, arrematante do lote n.º XX do Edital nº XXX/xx, do dia xx de xxx de

20xx da EMGEPRON, declaro estar de acordo com as condições previstas no Edital supracitado, e que o

mesmo, contém todas as informações necessárias e ainda que todo o material arrematado foi vistoriado, nada

tendo a opor.

Declaro, ainda, que o material arrematado será retirado dentro das condições estabelecidas  no   Edital,

comprometendo-me a  efetuar a coleta  e o transporte do mesmo,  cumprindo rigorosamente  as legislações

aplicáveis e outras mais relativas à segurança, saúde pública e proteção do meio ambiente, NAVIO como a

destinar adequadamente o material para destinação final como Navio, conforme  os requisitos previstos na

legislação em vigor.

Confirmando  que  o  local  para  atracação  será  _____________________________________________

conforme documentação apresentada.

Em ________ de _______________ de 2022.

____________________________________
ASSINATURA
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ANEXO IIIANEXO III
 ATESTADO DE VIS ATESTADO DE VISTORIATORIA

Eu_____________________________________________,  CNPJ

nº_________________________, interessado em participar do leilão para venda do Ex-NAVIO de

SOCORRO SUBMARINO “FELINTO PERRY”, declaro que realizei a vistoria como indicado no

Edital de leilão da referida embarcação.

Declaro,  ainda,  que  realizei  a  vistoria  do  Ex-NAVIO  de  SOCORRO  SUBMARINO

“FELINTO PERRY”, com o objetivo de tomar conhecimento prévio do estado geral do lote e de

sua localização, NAVIO como verificar os aspectos logísticos necessários a retirada do NAVIO e de

responsabilidade do ARREMATANTE (reboque, inventário de materiais perigosos, certificações da

instalação onde ocorrerá a atracação, entre outros aspectos), tendo obtido as informações necessárias

para o correto dimensionamento e formulação dos lances ao certame da Alienação.

Em ________ de _______________ de 2022.

____________________________________
ASSINATURA
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