
“Aqui se garante a presença naval na Amazônia”

A imponente Base Naval de Val de Cães (BNVC), é uma
Organização Militar Prestadora de Serviços Industriais da
Marinha do Brasil, com sede no bairro de Val de Cães, na
cidade de Belém, Estado do Pará, na área jurisdicional do
Comando do 40 Distrito Naval. Dispõe de uma excelente
infraestrutura  e  corpo  técnico  qualificado,  oferecendo
aos Clientes Externos ao âmbito da Marinha do Brasil o
que possui de melhor em apoio e facilidades portuárias,
além  de  tranquilidade  e  segurança  do  material  e  do
pessoal.

O parque industrial  da BNVC conta com o maior dique
seco da região, um dique flutuante, carreiras e oficinas
especializadas, em mecânica naval, reparos estruturais e
metalurgia,  sistemas  hidráulicos,  isolamento  térmico,
eletricidade, entre outras.

Consta ainda no seu portfólio de serviços, a produção de
lanchas em alumínio,  com capacidade até 5 toneladas
(projetos próprios), sendo referência no Norte do país,
cuja  mão  de  obra  detém  a  expertise  na  área  de
Construção  Naval.  Dentre  os  projetos  de  lanchas  em
alumínio,  destacamos:  Lancha  de  Ação  Rápida  (LAR),
Lancha de Patrulhamento Fluvial (LPF), Lancha de Apoio
Médico (LAM), Lancha Escolar (LE), Lancha Social (LS),
LAEP-10 e LAEP-7.

Para  a  divulgação  da  capacidade  industrial,
infraestrutura  e  do  seu portfólio  de serviços,  a  BNVC
conta com a Divisão de Gerência Extra Marinha (BN-52),
a  quem  compete  ainda,  conduzir  as  negociações
comerciais  com as  entidades  públicas  e  privadas,  em
coordenação  com  a  Empresa  Gerencial  de  Projetos
Navais  (EMGEPRON),  empresa  pública  vinculada  ao
Ministério  da  Defesa  por  intermédio  da  Marinha  do
Brasil, com sede no Rio de Janeiro (RJ), responsável por
gerir  os  contratos  e  estabelecer  suas  cláusulas,
apresentar  as  Propostas  Técnico  Comerciais  com  os
valores  dos  serviços  e  determinar  condições  de
pagamentos e prazos.

A Base Naval de Val de Cães zela por um atendimento
do  mais  alto  nível  e  padrões  de  qualidade,  com  o
objetivo de fidelizar e fortalecer o elo que nos une aos
Clientes  Extra  Marinha,  oferecendo  as  melhores
condições de trabalho e satisfação.

Informações adicionais podem ser obtidas nos seguintes
endereços:

✔ E-mail: eldimberg.cunha@marinha.mil.br
✔ Tel. Fixo: (91) 3216-4379 / 3216-4327
✔ Tel. Móvel: (91) 99114-8886

Atendimento  no  horário  de  08:00h  às  12:00h  e  das
13:00h às 17:00h, em dias úteis.
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