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

Ref.: Edital de Seleção Pública nº 003/2017, versão S_46, 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, versão S46, 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 9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

DA COMPETITIVIDADE  

Analisando o edital do referido certame temos que em seus subitens 9.6.3 e 9.6.4 os 

mesmos indicam que o vínculo necessário entre a PROPONENTE e os profissionais 

descritos do item 9.6.1 poderá ́se dar das seguintes formas:  

a) Sócio;  

b) Diretor;  

c) Empregado celetista;  

d) Profissional contratado nos termos do Código Civil.  

  

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” exige uma diversificação de profissionais - dentre eles engenheiro e/ou 

oceanógrafo, biólogo, sociólogo ou comunicador social ou pedagogo ou geógrafo - que 

dificilmente uma única empresa os tem integralmente em seus quadros, o que acaba 



por restringir em muito a competitividade do certame, o que certamente não é 

razoável. 

O Princípio da Razoabilidade é definido por Antonio José Calhau de Resende da 

seguinte forma: 

“A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e 

variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, 

prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, 

levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios 

empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as 

circunstâncias que envolvem a pratica do ato”.  

Neste prisma, constata-se que a administração, ao exercer suas funções, deve primar 

pela razoabilidade de seus atos a fim de legitimar as suas condutas. 

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 de ter em seu quadro técnico próprio, no momento do 

certame, profissionais das mais diversas áreas de atuação é desarrazoada e 

desproporcional. Não acarretarrá prejuízo à administração, ao contrário, é razoável, 

aceitar declarações de contratação futura de profissionais comprovadamente 

capacitados desde que munidas de anuência do respectivo profissional, como é usual 

em diversos certames. Da forma como posto é também prejudicado o Principio da 

Competitividade que norteia os Processos Licitatórios, devendo ser retificado o Edital. 

  

  

3) REQUERIMENTOS 

Isto posto, apresenta-se esta IMPUGNAÇÃO, requerendo a retificação do Item 9.6 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA subitens 9.6.3 e 9.6.4 uma vez que atenta aos Princípios da 

Razoabilidade e da Competitividade. 



  

Onde se lê: 

9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

... 

  

9.6.4 A comprovação de vinculo dos profissionais deverá atender aos seguintes 

requisitos:  

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;  

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima;  

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor;  

d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço vigente. 

  

Leia-se: 

9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

... 

  

9.6.4 A comprovação de vinculo dos profissionais deverá atender aos seguintes 

requisitos:  

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;  

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima;  

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor;  

d) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço vigente. 

  

 

 

 



NOTA: 

Serão aceitas, ainda, declarações de contratação futura de profissionais 

comprovadamente capacitados desde que munidas de anuência do respectivo 

profissional. 

  

N. Termos. 

P. E. Deferimento. 

Vitória(ES), 02 de março  de 2017. 

 

  

JRUANO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP 

   Julio Cesar Ruano da Silva 


