
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SELEÇÃO PÚBLICA nº 003/2017-  FEC  

  

Ref.: Seleção Pública nº 003/2017, tipo: menor preço processo n.º: 281347-5 –FEC. 

  

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 solicitar RETIFICAÇÃO do Edital 

de Seleção Pública nº 003/2017, tipo: menor preço processo n.º: 281347-5 –FEC e 

apresentar IMPUGNAÇÃO ao referido Edital, nos termos do artigo 18, do Decreto 

5.450/05, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

  

1) ITEM 9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA 

COMPETITIVIDADE  

Analisando o edital do referido certame temos que em seu subitem 9.5.1 o mesmo 

exige que a proponente apresente “ ...atestado de Capacidade Técnica em seu nome, 

devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico”  ocorre, o objeto do serviço a ser contratado  “Gerenciamento Ambiental; 

Supervisão Ambiental; apoio aos Programas de Comunicação Social e Educação 

Ambiental e Análises Laboratoriais de Água e Sedimento para as obras de dragagem 

do Porto do Rio de Janeiro e levantamento batimétrico multifeixe pós-dragagem Porto 

do Rio de Janeiro” não pode ser classificado, com fundamentação legal, como “serviço 

de engenharia” e, portanto, de sua competência exclusiva, ao contrário, empresas e 

profissionais de oceanografia e biologia são mais adequados à prestação desses 

serviços, e tem atribuição legal para tal, como demonstrado a seguir: 

A Lei Nº 11.760 de 31 de julho de 2008 que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Oceanógrafo em seu Artigo 3º é muito clara. 

“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; 

... 

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;...” 

  

A Resolução 227/2010 que regulamenta as atividades profissionais e as áreas de 

atuação do biólogo, em meio ambiente e biodiversidade, saúde e, biotecnologia e 

produção, este profissional atua em meio ambiente, senão vejamos o que diz o art. 1º 

da referida Resolução: 

“Art. 1º O Biólogo regularmente registrado nos Conselhos Regionais de 

Biologia - CRBios, e legalmente habilitado para o exercício profissional, 

de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.684/79 e art. 3º do Decreto nº 

88.438/83, poderá atuar nas áreas: 

I - Meio Ambiente e Biodiversidade...” 

  

Os subitens 9.5.2 e 9.5.4 também devem ser retificados já que requerem que a 

proponente apresente Responsável Técnico devidamente cadastrado no Conselho de 

Classe Competente. Ocorre que, o profissional de oceanografia não possui Conselho de 

Regulamentação Profissional, assim, reputa-se inaplicável a exigência. 

A não aceitação de oceanógrafos ou biólogos não condiz com o objeto principal da 

licitação, conforme já destacado pelo ora impugnante, além de consubstanciar 

flagrante afronta ao princípio da isonomia aplicável a todo e qualquer processo 

licitatório. 



O princípio da isonomia em sua acepção material pressupõe a dispensa de tratamento 

igualitário aos que se apresentam em condições de igualdade perante à exigência 

administrativa, somente sendo permitido tratamento desigual quando houver nítida 

desigualdade entre aqueles que pleiteiam o mesmo objetivo, e ainda sim, na exata 

medida de suas desigualdades, o que de forma alguma se sustenta no caso em apreço, 

onde o objeto licitatório não dá aso a que se exija a referida capacidade técnica. 

Há que se ter sob a devida medida que vilipendiada a isonomia no tratamento entre 

particulares, o administrador deixa de observar o interesse da coletividade. Destarte, 

no que diz respeito ao instituto da licitação, que se apresenta como instrumento 

idôneo ao Poder Público para que este atinja a consecução de atendimento ao 

interesse público, o princípio da igualdade obriga a Administração a tratar todos os 

licitantes de forma isonômica. 

Não obstante, a exigência desarrazoada e desproporcional de habilitações específicas 

(atestado de capacidade técnica registrado apenas no CREA) não encontra amparo 

técnico-científico, prejudicando o Principio da Competitividade que norteia os 

Processos Licitatórios. 

O próprio Manual do TCU sobre Processo Licitatório assim dispõe no item 13 (pag. 05): 

 

Neste sentido, a exigência de atestado de capacidade técnica com registro apenas no 

CREA e de registro de profissional habilitado (oceanógrafo) em Conselho de 

Regulamentação Profissional inexistente, afronta o Princípio da Isonomia e da 

Competitividade, devendo ser retificado o Edital. 

  



3) REQUERIMENTOS 

Isto posto, apresenta-se esta IMPUGNAÇÃO, requerendo a retificação do Item 9.5 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.4 uma vez que atenta aos 

Princípios da Isonomia e da Competitividade. 

  

Onde se lê: 

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica em seu 

nome, devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) a experiência conforme a tabela abaixo:  

Leia-se: 

9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica em seu 

nome, devidamente registrado no CREA ou CRBio ou AOCEANO acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove(m) a experiência conforme a tabela abaixo:  

  

Onde se lê: 

9.5.2 A PROPONENTE deverá apresentar, Responsável Técnico devidamente 

cadastrado no Conselho de Classe Competente, com experiência comprovada, 

conforme a tabela abaixo: 

Leia-se: 

9.5.2 A PROPONENTE deverá apresentar, Responsável Técnico devidamente 

cadastrado no Conselho de Classe Competente, com experiência comprovada, 

conforme a tabela abaixo, quando couber.  

  

Onde se lê: 

9.5.4 O profissional que atenda as condições do item 9.5.2 deverá ser o responsável 

técnico da PROPONENTE, estando cadastrado em seu respectivo Conselho Profissional.  

Leia-se: 



9.5.4 O profissional que atenda as condições do item 9.5.2 deverá ser o responsável 

técnico da PROPONENTE, estando cadastrado em seu respectivo Conselho Profissional, 

quando couber.  

  

N. Termos. 

 


