
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO EDITAL DE INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO – SELEÇÃO PÚBLICA N° 014/2016, TIPO: MENOR 
PREÇO. PROCESSO N° 263424-4. 

 

Ref.: Edital de Instrumento Convocatório – Seleção Pública N° 014/2016, 
Tipo: Menor Preço. Processo N° 263424-4. 

 

JRUANO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 04.837.129/0001-00, com sede na Rua Santa Rita de Cássia, nº 

229, Sala 101, bairro de Lourdes, Vitória/ES, CEP 29.042-753, neste ato 

representada pelo Sr. Julio Cesar Ruano da Silva, CPF 279.794.580-87, vem, 

respeitosamente apresentar IMPUGNAÇÃO OU 
RETIFICAÇÃO TEMPESTIVA do Edital de Instrumento Convocatório – 

Seleção Pública N° 014/2016, Tipo: Menor Preço. Processo N° 263424-4, pelos 

fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

 

Como consta em nosso questionamento anterior: 

“Em análise ao item 9.5.1 do respectivo edital, constatamos o condicionamento 
de habilitação técnica da licitante, aquelas cujo Atestados de Capacidade 
Técnica estiverem devidamente registrados no CREA, acompanhados das 
respectivas Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo órgão. Entretanto, 
segundo a base legal da Lei n° 11.760/2008, em consonância com a 
NORMAM-25 REV 01, da Marinha do Brasil, oceanógrafos são profissionais 
devidamente habilitados para a execução das atividades em questão, inclusive 
como Responsáveis Técnicos, e, considerando que esta classe não possui 
conselho, não é possível a disponibilidade de atestados registrados e certidões 
de acervo técnico.  
 
 
 
 
 
 



Com isso, solicitamos respeitosamente a retificação do texto do 
respectivo item onde se lê: “9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar 
atestado(s) de Capacidade Técnica em seu nome, devidamente registrado(s) 
no CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 
comprove(m) a experiência conforme a tabela abaixo:”  
 
Leia-se: “9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar atestado(s) de Capacidade 
Técnica em seu nome, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico, quando couber, emitido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a 
experiência conforme a tabela abaixo:” 
 
Resposta: Será mantido o solicitado no Edital “9.5.1 A PROPONENTE deverá 
apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica em seu nome, devidamente 
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 
comprove(m) a experiência conforme a tabela abaixo:” 

 

1) CONTROVÉRSIA AO EMBASAMENTO LEGAL 
 

Ocorre que o serviço objeto do Edital supra referido não se trata de Serviços de 

Engenharia, haja vista que os prazos limites constantes no Edital, para 

apresentação das propostas, são inferiores à quinze dias úteis, contados na 

data de publicação do aviso, que trata-se de 16 de novembro de 2016.  

Portanto, conforme estipulado pelo capítulo III, do Decreto N° 8.241, de 21 de 

Maio de 2014, em seu art. 9º, parágrafo III, que diz: 

“III - data limite para apresentação das propostas, cujo prazo não será inferior a cinco dias 
úteis, quando se tratar de bens e serviços, e quinze dias úteis, quando envolver obras ou 
serviços de engenharia, contado da data de publicação do aviso;” 

 

Considera-se a caracterização do objeto como AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS, e não como SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Sendo assim, sem o 

devido critério de exigibilidade de apresentação dos documentos ora 

requeridos para as proponentes. 

 

 



2) IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO 
HABILITADA 

 

Segundo a Lei N° 11.760, de 31 de Julho de 2008, profissionais Oceanógrafos 

são inteiramente habilitados para a execução do objeto ora licitado e tipo de 

empreendimento: 

Art. 3o  Os Oceanógrafos, sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros 
profissionais, igualmente habilitados na forma da legislação vigente, poderão: 

I – formular, elaborar, executar, fiscalizar e dirigir estudos, planejamento, projetos e/ou 
pesquisas científicas básicas e aplicadas, interdisciplinares ou não, que visem ao 
conhecimento e à utilização racional do meio marinho, em todos os seus domínios, realizando, 
direta ou indiretamente: 

a) levantamento, processamento e interpretação das condições físicas, químicas, biológicas e 
geológicas do meio marinho, suas interações, bem como a previsão do comportamento desses 
parâmetros e dos fenômenos a eles relacionados; 

b) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de exploração, explotação, 
beneficiamento e controle dos recursos marinhos; 

c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas de preservação, 
monitoramento e gerenciamento do meio marinho; 

d) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos e técnicas oceanográficas relacionadas 
às obras, instalações, estruturas e quaisquer empreendimentos na área marinha; 

II – orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e 
associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público; 

III – realizar perícias, emitir e assinar pareceres e laudos técnicos; 

IV – dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores de oceanografia em entidades 
autárquicas, privadas ou do poder público. 

Parágrafo único.  Compete igualmente aos Oceanógrafos, ainda que não privativo ou 
exclusivo, o exercício de atividades ligadas à limnologia, aqüicultura, processamento e 
inspeção dos recursos naturais de águas interiores. 

 

Considerando que o Sr. JULIO CESAR RUANO DA SILVA, é o Responsável 

Técnico da empresa JRUANO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-EPP, com 

formação em Oceanografia, profissão esta ao qual não dispõe de Conselho 

Profissional, reputa-se inaplicável a exigência de registro de Atestados de 

Capacidade Técnica, bem como os respectivos Acervos Técnicos para ambos. 

 



3) REQUERIMENTOS 

Isto posto, apresenta-se esta IMPUGNAÇÃO OU RETIFICAÇÃO 
TEMPESTIVA DE EDITAL, requerendo: 

 

a) o cancelamento ou suspensão do certame, com as respectivas 
adequações. 

 

N. Termos. 

P. E. Deferimento. 

 

Vitória(ES), 23 de novembro de 2016. 

JRUANO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP 
Julio Cesar Ruano da Silva 
 


