
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Instituto De Ciências Do Mar 

GABINETE DO DIRETOR 
  

Instituto de Ciências do Mar. 
Cidade Universitária Dom Delgado 

Avenida dos Portugueses, 1966 – São Luís – MA – CEP: 65080-805. 
Fone: (98)3272-9029 

Parecer Técnico 

PE SRP 02/2019 

 

 

A empresa IPOM MARINE - Instituto de Apoio Portuário, Offshore e Marítimo 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 06.926.948/0001-59, na condição de 

LICITANTE que apresentou o segundo menor preço do PREGÃO Nº 02/02019, 

que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

gestão na operação, conservação e manutenção preventiva e corretiva da 

embarcação NPE-CM II, com fornecimento de suprimentos, peças originais e 

todos os materiais necessários para atender as necessidades da Universidade 

Federal do Maranhão, submeteu as documentações técnico-comprobatórias 

requeridas nos itens que seguem e regem o supracitado pregão: 

 

DO EDITAL: 

[...] 

10.5.2 - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de serviço compatível em características com o objeto da presente 

licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação: 

10.5.2.1 - Manutenção corretiva e preventiva de, no mínimo, um navio de ensino 

e pesquisa. 

 

É o relatório, a partir daqui o Instituto de Ciências do Mar passa a exarar seu 

entendimento, s.m.j. 

 

1 – Manutenção corretiva, preventiva de, no mínimo, um navio de ensino e 

pesquisa: 

 

Do entendimento: 

 

O atestado emitido pela empresa SERVIPORTO - SERVIÇOS 

PORTUÁRIOS LTDA, CNPJ 12.097.762/0001-37, em favor da LICITANTE diz 

respeito a acompanhamento de testes de cais e mar, seleção e treinamento de 

tripulação, municiamento, desembaraço administrativo e traslado em ferry boats, 

possui em parte a atividade exercida pela embarcação objeto da licitação. 

Ainda no supracitado atestado são listados os serviços de gestão em 

operações off-Shore junto a OGX e Brasco Logística, estudos de viabilidade 
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técnica para exploração de linhas marítimas de pequena cabotagem e cursos e 

treinamentos na área de atendimento a emergências e pronto resposta. 

Os serviços acima listados, atendem, também, em parte as características 

exigidas no item 10.5.2.1 do edital que rege o pleito e demonstram capacidade 

técnica da LICITANTE.  

Contudo, o atestado emitido pelo Instituto de Ciências do Mar - ICMar, da 

Universidade Federal do Maranhão, CNPJ Nº 06.279.103/0001-19,  apresentado 

pela LICITANTE, referente ao contrato Nº 06/2018 - NC/PROGF demonstra que 

a supracitada realizou serviços de tripulação permanente e eventual, serviços de 

camareiro e rancho, e serviços de manutenção preditiva e corretiva no Navio 

de Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II.  

Nesse ínterim, é oportuno mencionar que além de manutenção preventiva 

e corretiva relativos a estrutura da embarcação, a licitante executou esse tipo de 

serviço nos equipamentos científicos que a compõem, por exemplo,  Acoustic 

Doppler Current Profiler, Laboratório úmido e Laboratório acústico) e de 

navegação (Bussola Magnética (RICTCHIE YB-500), Bússola giroscópica 

(FURUNO SC-110), GPS com Plotter de Cartas Eletrônicas (FURUNO GP170), 

Radar de 72 Mn de varredura, com ARP e SART (FURUNO M-1835), Sonar 

(FURUNO CH-250), Ecossonda – Fish Finder (FURUNO FE-800), Sistema de 

Identificação Automática – AIS, com acoplamento para o radar (FURUNO FA-

150). assegurando o pleno funcionamento da embarcação durante o período que 

esteve gerenciando a mesma.  

 

PARECER FINAL 

 

Ante o exposto, o Instituto de Ciências do Mar é de parecer favorável à 

habilitação da LICITANTE IPOM MARINE - Instituto de Apoio Portuário, Offshore 

e Marítimo Ltda, por entender que esta cumpre as exigências técnicas de 

habilitação técnico-operacional para a execução da solução a ser contratada. 

 

São Luís, 18 de fevereiro de 2019 
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Francisco Jose da Silva Dias  
Vice-Diretor 

 

 

 


