


APRESENTAÇÃO

A Carta de Serviços aos Usuários foi instituída pelo Decreto nº 6.932, de
11 de agosto de 2009, e tem por objetivo informar aos cidadãos os serviços
prestados  pela  organização,  das  formas  de  acesso  a  esses  serviços  e  dos
respectivos  compromissos  e  padrões  de  qualidade  e  de  atendimento
estabelecidos para os usuários.

Este documento divulga todos os serviços que a Base Naval  de Val  de
Cães oferece, orienta quanto aos seus requisitos e como cada serviço é tratado,
antes de acessados pelo público alvo.

Por conhecer o usuário como cliente parceiro, a Carta de Serviço da Base
Naval  de  Val  de  Cães  também  indica  como  emitir  sugestões  ou  enviar
reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na avaliação dos
serviços prestados.

Ao divulgar  só  seus serviços  e  procedimentos  de atendimento,  a  Base
Naval de Val de Cães mantém o seu objetivo estratégico na direção da melhoria
contínua  de  suas  ações,  visando  sempre  a  busca  de  excelência  nos  seus
serviços prestados e na confecção dos seus produtos.

OTÁVIO HENRIQUE PAIVA MARTINS FONTES
Capitão de Mar e Guerra (EN)

Comandante
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INFORMAÇÕES GERAIS

LOCALIZAÇÃO

Rodovia Arthur Bernardes S/N – Val-de-Caẽs.
Belém-PA – CEP: 66115-300.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta-feira no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
Observação: Não há expediente nos feriados e dias de Licença Administrativa.

SERVIÇOS OFERECIDOS

- Docagem em dique seco e flutuante;
- Encalhe em Carreira;
- Facilidades Portuárias;
- Construção Naval; e
- Reparos:

 Eletrônicos;
 Elétricos;
 Estruturais;
 Mecânicos;
 Motores; 
 Caldeiraria;
 Refrigeração; 
 Jateamento; 
 Revisão de balsas salva- vidas, coletes infláveis e botes salva-vidas das marcas Angeveniere e 

Nautiflex; e
 Inspeções e testes.
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IDENTIDADE INSTITUCIONAL

“AQUI SE GARANTE A PRESENÇA NAVAL NA AMAZÔNIA!”

MISSÃO (PROPÓSITO)

Realizar manutenção e reparo dos meios e instalações navais e prestar apoio logístico
fixo  às  Forças  e  Unidades  Navais  da  Marinha  do  Brasil  que  operem  na  área  de  jurisdição  do
Comando do 4º Distrito Naval.

NEGÓCIO (TAREFAS)

Para a consecução do seu propósito, cabe a Base Naval de Val de Cães (BNVC) a execução
das seguintes tarefas, dentre outras:

1. Prover facilidades de estacionamento, docagem ou encalhe aos navios  da  
MB estacionados ou em trânsito, de acordo com suas capacidades;
2. Prover serviços de manutenção e reparos de 2º e 3º escalão para os navios da 
MB e Extra MB atracados na área ou em trânsito, compatíveis  com  as  suas  
disponibilidades;
3. Prestar apoio em serviços de Engenharia às OM subordinadas do Com4ºDN;
4. Prover apoio de locomoção e alojamento para o pessoal dos navios  e  OM  
subordinadas ao Com4ºDN; 
5. pode apoiar ou prestar serviços a outros clientes, de acordo com as  
disponibilidades de recursos materiais e humanos e capacidade industrial instalada.
 

Para cumprir a missão, a BNVC dispõe dos seguintes meios:

1. Carreira 4:
- Comprimento total dos trilhos: 90,00 m. Comprimento do carro de encalhe: 23,0m.

Boca do carro de encalhe: 6,00 m. Embarcações até 120 t/boca máxima 6,00m.
2. Dique seco Almirante Raul Barros:

- Comprimento: 225,00 m. Boca: 24,00/33,00 m. Profundidade máxima alagado: 
11,00 m. Capacidade: 40.000,00 t

3. Dique Flutuante “Almirante Manoel Carneiro da Rocha”: 
- Comprimento: 70,00 m Boca: 19,50 m. Calado máximo: 6,00m/Capacidade: 
1.000,00 t.
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4. Bacia de operação:
- Profundidade máxima de alagamento – 5 m; boca: 13 m; comprimento: 70 m e
limite de segurança no alagamento: 4 m.

5. Oficinas de Ajustagem e Usinagem, Mecânicas Naval, Motores, Refrigeração,  
Estrutura e Metalúrgica, Eletricidade;

6. Grupo de Reparos Eletrônicos de Armamento (GRETARM);
7. Bacia de manobras, Rebocador de porto SCHRAMM; e
8. Píer para atracação de navios com facilidades de apoio.

VISÃO DE FUTURO

Ser  até  2025  uma  OMPS-I  moderna  e  com  o  parque  industrial  com  capacidade
operacional plena de realizar, com a acuracidade planejada, atividades de manutenção e reparo dos
meios navais, bem como prestar apoio logístico de excelência às Unidades Navais da MB.

VALORES
Como forma de buscar a excelência gerencial, é fundamental que a atuação de todos que

servem na BNVC seja orientada pelos seguintes valores, que são guias genéricos para a decisão e a
ação:

a)  Transparência:  condução  das  atividades  desta  Base  Naval  de  maneira  ética,  agindo
sempre  com  honestidade,  confiança,  respeito  e  lealdade  no  relacionamento  com  os  públicos
interno e externo;

b)  Cooperação:  reconhecimento  dos  serviços  como  resultado  do  esforço  coletivo  e,
portanto, forjando um ambiente de cooperação contínua;

c) Compromisso  com  resultados:  busca  de  soluções  inovadoras  que  favoreçam  o
aprendizado contínuo e o entusiasmo para alcançar resultados que agreguem valor à BNVC;

d) Proatividade:  atuação  com  alto  grau  de  responsabilidade  social  e  iniciativa  pessoal  e
coletiva, desenvolvendo-se a criatividade para a superação de desafios nos diferentes processos
organizacionais;

e) Valorização  dos  princípios  fundamentais  que  regem  as  Forças  Armadas:  hierarquia  e
disciplina;

f) Comprometimento:  o  envolvimento  do  pessoal  no  trabalho  com  alto  grau  de
responsabilidade; e

g)  Qualidade  dos  serviços  prestados:  preocupação  em  atingir  o  nível  de  excelência  nos
serviços com precisão e em conformidade com o alto padrão estabelecido.
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SERVIÇOS OFERECIDOS

1 -  AJUSTAGEM: 
 Ajustagem  Mecânica:  serviços  de  ajustagem  mecânica  em  flanges,  engrenagens,

eixos, mancais acoplamentos, carenagens, fusos e peças semiacabadas;
 Bombas: manutenção, reparo em bombas centrífugas, submersas, de lóbulos, fuso,

de engrenagens e de diafragma;
 Válvulas:  manutenção  e  reparo  em  válvulas  hidráulicas,  tipo  esfera,  globo,  globo

angular, borboleta e gaveta;
 Aparelhos de força: manutenção e reparo em mecanismos de máquinas de suspender

e fundear, máquinas de reboque, cabrestantes, amantilhos, guinchos e guardins.

2 – ARMAMENTO:
 Manutenção e reparo de 3º escalão: nos canhões BOFORS 40mm/L70 e 40mm/L60,

no canhão de salva ARMSTRONG 47mm e em minas submarinas SAUTTER-HARLLE
SH-60.

3 – BALSAS SALVA-VIDAS, COLETES INFLÁVEIS E BOTES INFLÁVEIS:
 Revisão  de  balsas  salva-vidas,  coletes  infláveis  e  botes  salva-vidas  das  marcas

Angeveniere e Nautiflex.

4 – CALDEIRARIA 
 Confecção de redes e tubulações de aço carbono, aço galvanizado, cupro níquel, aço

inox e cobre;
 Limpeza química e mecânica de trocadores de calor tubulares;
 Reparos em defletores, bases e proteção de antenas, soldadas e/ou rebitadas; reparo

de portas estanques e agulheiros;
 Substituição  de  chapas  das  obras  vivas  e  mortas,  confecção  de  bases,  jazentes,

reparos de tanques, calandragem de chapas até 5/16”, fabricação de cantoneiras de
canto boleado de chapas; e

 Testes hidrostáticos de leme.

5 – CONSTRUÇÃO NAVAL:
 Retomada da atividade de construção de lanchas em alumínio naval de até 5 ton.

6 – CORTE E SOLDA:
 Solda por Eletrodo Revestido de Aço Carbono;
 Solda oxi-acetilênica; e
 Solda Mig/Mag.

6



            7 – DOCAGEM E ENCALHE:
 Docagem, desdocagem e  encalhe de embarcações nos seguintes diques e carreira:

- Carreira 4: Comprimento total dos trilhos: 90,00 m. Comprimento do carro de 
encalhe: 23,0m. Boca do carro de encalhe: 6,00 m. Embarcações até 120 t/boca 
máxima 6,00m.
- Dique seco Almirante Raul Barros: Comprimento: 225,00 m. Boca: 24,00/33,00 m. 
Profundidade máxima alagado: 11,00 m. Capacidade: 40.000,00 t.
- Dique Flutuante “Almirante Manoel Carneiro da Rocha”: 
Comprimento:  70,00  m  Boca:  19,50  m.  Calado  máximo:  6,00m/Capacidade:  
1.000,00 t. 
-  Bacia  de  operação:  Profundidade  máxima  de  alagamento  –  5  m;  boca:13  m;  
comprimento: 70 m e limite de segurança no alagamento: 4 m.

8 – ELETRICIDADE:
 Manutenção de quadros elétricos principais e de emergência;
 Manutenção do sistema de iluminação de bordo: reparo e troca de cabeamento e 

luminárias;
 Serviços em instalações elétricas prediais; e
 Manutenção em redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão;

 
9 – ELETRÔNICA:

 Manutenção em nível de sistema e subunidades, instalação,  setting-up e  setting to
work dos  seguintes  equipamentos:  antenas;  fontes  de  Alimentação;  navegador
Satélite  GP  500  (Somente  Instalação);  radiogoniômetros;  Receptores  HF;  e
transceptores HF, VHF e UHF.

 Manutenção e instalação e troca de transdutores de aparelhos ecobatímetros;
 Manutenção em nível de sistema, instalação, ajuste de módulos/cartões e reparo de

unidades menos complexas de radares;
 Instalação de radares FURUNO.

10 – ENGRENAGENS REDUTORAS:
 Ajustagem e alinhamento.

‘ 11 – ISOLAMENTO TÉRMICO:
 Isolamento térmico de áreas quentes ou frias, em redes e tubulações.

12 – INSPEÇÕES E TESTES:
 Testes de cargas em búricas;
 Testes de estanqueidades em tanques;
 Testes de cargas em redes de convoo;
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 Testes de atrito em convoo;
 Inspeção dimensional de amarras e acessórios;
 Inspeção de solda visual;
 Inspeção visual de cabos de aço; e 
 Inspeções de solda por líquido penetrante.

            
            13 – JATEAMENTO:

 Jato de escória hidrojateamento.

14 – MECÂNICA NAVAL:
 Reparo em sistemas de governo e propulsão de embarcações;
 Reparo e manutenção em sistemas de hélice de passo controlado;
 Inspeção  em  linhas  de  eixo,  mancais  de  sustentação  e  lemes,  desmontagem,

alinhamento e montagem;
 Inspeção em hélices;
 Balanceamento estático de hélices; e
 Troca de selo.

14 – MOTORES ELÉTRICOS: 
 Manutenção de motores até 50 CV, geradores marítimos, motores de arranque e

alternadores de corrente contínua;
 Reparos e troca de escovas;
 Rebobinagem do estator;
 Troca de rolamentos;
 Reparo e troca de retentores;
 Reparo e troca de ponte de diodos;
 Aplicação de dielétrico;
 Medição de resistência interna;
 Limpeza geral e montagem e desmontagem de carcaça.

15 – MOTORES DE COMBUSTÃO:
 Reparo, ajuste e alinhamento de motores; e
 Reparo e ajuste de bicos injetores.

16 – PINTURA 
 Pintura de embarcações e chapas metálicas.

17 – TESTES E ULTRASSOM
 Testes de cargas em amarras e búricas; e
 Testes hidrostáticos e pneumáticos de tanques em geral.

8



 Sondagens de chapas de aço por meio de ultrassom; e
 Medição de Espessura por Ultrassom em Chapas de Aço ou Alumínio.

18 – USINAGEM, TORNO E FRESA
 Confecção de engrenagens de dentes retos, inclinados, estriados internos externos,

rasgos chavetas, etc.; 
 Aplainamento de superfícies de até 6 metros;
 Mandrilhamento de 500 mm de diâmetro e 2.000 mm comprimento;
 Usinagens de eixos de 600 mm de diâmetro e 18 metros de comprimento;
 Execução de rosca de 5 a 48 fios;
 Fabricação de peças cilíndricas e planas em tornos mecânicos, com possibilidade de

abertura, de roscas internas e externas; 
 Usinagem cilíndrica de até 1.200 mm de comprimento e 380 mm de diâmetro;
 Confecção de parafusos,  porcas,  buchas,  eixos,  engrenagens,  sextavados,  flanges,

pinos, hastes e chavetas;
 Usinagem e acabamento de mancais;
 Usinagem sedes e contra-sedes de válvulas;
 Verificação e correção de empeno em eixos.

USUÁRIOS: CLIENTES EXTRA-MB

1 – Gerência Extra-MB
            1.1 – Localização e funcionamento:

A Gerência Extra Marinha localiza-se no prédio do Departamento de Administração da Base 
Naval de Val de Cães.

1.2 – Serviços Oferecidos aos Clientes Extra-MB:
- Docagem em dique seco (acordo programação e disponibilidade);
- Encalhe em Carreira (acordo programação e disponibilidade); e
- Facilidades Portuárias (verificação prévia e disponibilidade):

• Utilização de Cais ou Pier;
 Fornecimento de água doce;
 Fornecimento de energia elétrica – 220/440;
 Guindaste sobre trilhos (GANS com capacidade 10 Ton;
 Empilhadeiras;
 Fornecimento de ar comprimido;
 Rebocador de porto (manobra restrita à área da BNVC);
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 Coleta de lixo (resíduos sólidos e secos / sucatas);
 Coleta de lixo (resíduos orgânicos);
 Utilização de banheiro;
 Locação de prancha;
 Locação de espias (cabos);
 Teste com explosímetro (com emissão de Laudo Técnico); e
 Fornecimento de bancada.

- Máquinas Operatrizes (verificação prévia de disponibilidade):
 Torno horizontal e vertical;
 Mandrilhadoras;
 Plaina de mesa;
 Furadeira radial;
 Furadeira de bancada;
 Guilhotina;
 Viradeira manual e elétrica;
 Calandra;
 Serra mecânica e elétrica (corta tubo)
 Macaco hidráulico manual;
 Martelete;
 Cutelo;
 Girafa hidráulica até 1 Ton.;
 Prensa hidráulica; e
 Máquina de solda.

1.3 – Identificação dos responsáveis pelo atendimento:
Gerente Extra-MB – Servidor Civil NI-S-III (FCT-7) Eldimberg Souza da CUNHA. 
Contatos: (91) 3216-4379 ou (91) 982144281. E-mail: eldimberg.cunha@marinha.mil.br.

USUÁRIOS: NAVIOS DA MB E ORGANIZAÇÕES APOIADAS

2 – Gerência de Reparos Navais
2.1 – Localização e funcionamento: 
A Gerência de Reparos  Navais  localiza-se  no prédio do Departamento Industrial  da Base

Naval de Val de Cães.
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2.2 – Serviços Oferecidos:
 Coordena os serviços relativos aos reparos de 2º escalão e aos Períodos de Manutenção

(PM)  dos  navios,  executados  pelo  Departamento  Industrial,  de  forma  a  possibilitar  o
cumprimento dos prazos estabelecidos;

 Supervisiona os PM dos navios realizados na BNVC; e
 Acompanha a execução dos reparos nos Navios e OM de terra.

2.3 – Identificação do responsável pelo atendimento:
Gerente de Reparos Navais – Capitão de Corveta (EN) JAISON de Moura CARDOSO.
Contatos: E-mail: jaison@marinha.mil.br.
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CONTATOS ÚTEIS

DEPARTAMENTO/DIVISÃO/SEÇÃO TELEFONE/E-MAIL

EXTRA MARINHA
3216-4379

eldimberg.cunha@marinha.mil.br

GERÊNCIA DE REPAROS
NAVAIS/DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

3216-4320
jaison@marinha.mil.br

leiliane@marinha.mil.br

GRETARM
3216-4423

lucival@marinha.mil.br

OFICINA MECÂNICA
3216-4322

paulo.forte@marinha.mil.br
bruna.norat@marinha.mil.br

OFICINA DE MOTORES
3216-4353

paulo.forte@marinha.mil.br
bruna.norat@marinha.mil.br

OFICINA DE REFRIGERAÇÃO
3216-4568

paulo.forte@marinha.mil.br
bruna.norat@marinha.mil.br

OFICINAS ESTRUTURAIS E METALÚRGICAS

3216-4453
stephanie@marinha.mil.br

andressa.otto@marinha.mil.br
dos.pereira@marinha.mil.br

OFICINA DE SONDAGEM E TESTE
3216-2409

arlan.junior@marinha.mil.br

OFICINA DE ELETRICIDADE
3216-4325

bruna.brasileiro@marinha.mil.br

DELINEAMENTO
3216-4336

iesus.sousa@marinha.mil.br

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
(PCP)

3216-4350
alves.araujo@marinha.mil.br
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS

COMPROMISSOS E PADRÕES DE QUALIDADE 

 Com  o  intuito  de  aprimorar  a  visibilidade  da  BNVC  no  âmbito  da  iniciativa  privada  e
incrementar  as  ações  de  comunicação  social,  a  BNVC  divulgou  suas  competências  em
exposições de produtos de Defesa e seminário sobre a atividade fim.

 Os profissionais desta organização se comprometem a atender os usuários com atenção,
respeito e cortesia no atendimento.

 Prestar  um atendimento claro,  rápido e objetivo,  pautado na ética e no valor,  dando ao
usuário o acesso às informações e procedimentos, em prol da transparência dos serviços
prestados.

 Empenhar ao máximo em atender/solucionar os processos em tramitação. Os serviços que
possam requerer maior prazo, por sua complexidade, serão informados ao usuário quanto às
etapas compridas e pendentes e às estimativas de prazos.

 Todos  os  elogios,  sugestões,  ou  reclamações  podem  ser  encaminhados  para  o  “Fale
Conosco”,  por  meio  de  acesso  a  página  na  intranet  www.bnvc.mb e  na  internet
w  ww.bnvc.mar.mil.br  , e assim que recebidos serão prontamente respondidas aos usuários.

CRITÉRIO DE ATENDIMENTO

Os serviços são atendidos conforme a ordem de chegada para clientes extra MB. Da mesma
forma para clientes MB, com a ressalva de mudança de prioridade que possa ocorrer dada pelos
dada pelas decisões competentes.

MECANISMO DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO

 Página da intranet
www.bnv  c  .mb   

 Secretaria e Comunicações
Tel.: 3216-4352 / Sistelma: 8411-4327
E-mail: bnvc.secom@marinha.mil.br
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