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A empresa BRAVO SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

número 14.382.237/0001-99, na condição de licitante que apresentou o 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 documentação técnico-comprobatória 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. 

10.5.2.2 - O(s) atestado(s) exigido(s) deverão conter as seguintes informações: 

data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e 

pessoa jurídica e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) 

técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; 

especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados. 

 

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: 

 

Os atestados apresentados pelo licitante estão em desacordo com o 

objeto dos serviços a serem prestados. Assim a empresa não apresenta 
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Manutenção corretiva e preventiva de, no mínimo, um navio de ensino e 

pesquisa ou equivalentes.  

Os atestados apresentados pela licitante de número 2620160008657 e 

2620180001606 em nome de André Alves Bezerra, tecnólogo naval:  

 

a – o edital é bastante específico pela necessidade de 

ter engenheiro naval no projeto segundo a resolução 

do CONFEA número 218/1973 em que o tecnólogo 

naval não possui plena responsabilidade sobre a obra 

descrita; 

b - O objeto do atestado apresentado se refere a 

serviços de reparo o que está em desacordo com o 

exigido pelo edital.  

 

Os outros atestados apresentados (2620180000534 e 262017001099) 

com a responsável técnica engenheira naval Inara Pereira Barroso tem como 

objeto dos serviços realizados de manutenção corretiva em Ferry Boat, não se 

enquadra no objeto licitatório pois trata de uma embarcação de carga e não de 

ensino e pesquisa conforme exige o edital.   

 

Do parecer: 

 

Portanto, para que o licitante seja habilitado, precisa, como regra, 

demonstrar sua capacidade técnica, s.m.j. A demonstração dessa capacidade é 

feita com base na experiência profissional do licitante. Ele deverá demonstrar 

que já executou objeto similar ao licitado, ou seja, não se trata de demonstrar 

qualquer experiência, mas aptidão para executar atividade pertinente à licitada. 

Demais disso, o Navio de Ensino e Pesquisa Ciências do Mar II é um 

"Laboratório de Ensino Flutuante" dotado de equipamentos científicos das áreas 

de acústica, química, física, biológica e geológica, além da engenharia de pesca 

altamente tecnológicos, que muitas vezes se integram com a navegação e o 

próprio funcionamento do navio, e que requer manutenção e operacionalização 

por pessoal treinado e capacitado, visando a formação de alunos de graduação 

e pós-graduação de várias IES do Brasil.  

Assim, exigência feita pela UFMA no subitem 10.5.2.1 do edital está em 

sintonia com o entendimento da Corte de Contas e apenas indica os critérios 

objetivos que comprovariam a similaridade entre os serviços anteriormente 

executados pelas licitantes e o objeto da contratação pretendida, senão vejamos:  

 

É obrigatório o estabelecimento de PARÂMETROS 

OBJETIVOS para análise da comprovação (atestados 
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de capacidade técnico-operacional) de que a licitante 

já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis 

em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação. Acórdão 361/2017 do Plenário, 

Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo.  

 

Consoante a jurisprudência do TCU, consolidada na Súmula 263, o edital 

não exige comprovação de desempenho anterior idêntico ao objeto da licitação, 

nem estabelecendo restrição indevida e injustificável, mas sim estabelecendo de 

forma objetiva um parâmetro que está limitado às parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto a ser contratado, considerando sobretudo a 

necessidade de fazer a manutenção de equipamentos e componentes de 

pesquisa e ensino que denotam complexidade distintas de uma embarcação 

mercantil comum.  

Por conseguinte, é induvidoso que o disposto em edital será interpretado 

no sentido de que a aptidão a ser demonstrada se dará exclusivamente mediante 

a comprovação de serviços similares, e não idênticos àqueles a serem 

contratados, conforme determina o TCU. Nas contratações de obras e serviços, 

às exigências de qualificação técnica devem admitir a experiência anterior em 

obras ou serviços de características semelhantes, e não necessariamente 

idênticas, às do objeto pretendido Acórdão 2914/2013-Plenário, TC 

001.359/2009-2, relator Ministro Raimundo Carreiro, 30.10.2013. 

Data Vênia, é importante que a licitante atente ao fato de que atividade 

pertinente não é atividade idêntica ou igual, mas EQUIVALENTE. Pertinente é o 

que tem a mesma natureza e a mesma complexidade, que é similar, que 

apresenta o mesmo nível de dificuldade ou de complexidade técnica. Desta 

forma, entendemos que a licitante, em seus atestados não apresenta 

experiência de manutenção dos itens abaixo listados e que são 

imprescindíveis ao escopo do projeto LEF: 
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EQUIPAMENTO USO 

Balsas salva-vidas (conforme o artigo 

0408 da NORMAM-01) classe II, do tipo 

inflável, com capacidade para 16 

pessoas; duas   e um bote de resgate 

inflável, com capacidade para 6 pessoas 

com motor de popa de potência de 25 

hp. 

A aferição das balsas salva 

vidas é de vital importância para 

salvaguarda das vidas a bordo 

Bússola magnética (RICTCHIE YB-500) Indicativo de rumo para 

embarcação, e para o sistema 

de medição de correntes 

oceânicas instaladas no casco 

do navio. 

Bússola giroscópica (FURUNO SC-110) Determinar o norte magnético do 

o sistema de medição de 

correntes oceânicas instaladas 

no casco do navio. 

GPS com Plotter de Cartas Eletrônicas 

(FURUNO GP170) 

Essencial para o uso em 

atividades práticas de pesca e 

oceanográficas 

Radar de 72 Mn de varredura, com ARP 

e SART (FURUNO M-1835) 

Essencial para o uso em aulas 

práticas de cartografia e 

navegação 

Sonar (FURUNO CH-250) Essencial para o uso em aulas 

práticas de cartografia e 

navegação 

Ecossonda – Fish Finder (FURUNO FE-

800) 

Detectar cardumes em 

subsuperfície e junto ao fundo 

Sistema de Identificação Automática – 

AIS, com acoplamento para o radar 

(FURUNO FA-150) 

Essencial para o uso em aulas 

práticas de cartografia e 

navegação 
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Acoustic Doppler Current Profiler Medida de correntes oceânicas 

e costeiras através de pulsos 

acústicos 

Laboratório úmido Filtragem de águas oceânicas e 

costeiras; determinação da 

produtividade primária; 

determinação da fugacidade de 

CO2; análises químicas em 

geral 

Laboratório acústico Processadores de dados em 

tempo real: Temperatura, 

salinidade, campo de massa, 

correntes, estação 

meteorológicas. 

  

Ademais, a LICITANTE tentou impugnação do edital, que foi indeferida 

pelo pregoeiro em tempo hábil, de forma que a concorrência não foi prejudicada. 

Outrossim, este setor, em diligência ao sítio eletrônico 

www.bravomaritima.com.br, pertencente a LICITANTE, observou que a 

expertise da LICITANTE restringe-se a serviços de docagem e reparos em dique 

seco em embarcações do tipo REBOCADOR, BALSAS e FERRY BOAT. 

 

PARECER FINAL 

 

Ante o exposto, o Instituto de Ciências do Mar é de parecer desfavorável 

a habilitação da LICITANTE BRAVO SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, por 

entender que esta não cumpre as exigências técnicas mínimas de habilitação 

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

Ressalvamos que o objeto da licitação é um Navio de Ensino e Pesquisa, 

e não uma embarcação de apoio e/ou mercante. 

 

São Luís, 13 de fevereiro de 2019 

 

 

________________________ 

Audálio Rebelo Torres Junior 

Diretor 

 

_________________________ 

Francisco Jose da Silva Dias  
Vice-Diretor 

 


