
verbis:

ILM°. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLMUSEU EMÍLIO GOELDI - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,INOVAOES E COMUNICAÇÕES - MCTIC

CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. - em recuperaçãojudicial, com sede na Av. Senador Lemos, 791/1305, CEP 66.050-000, Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o n. 08.645.489/0001-60,vem, perante V. Exa., por seu representante legal, apresentarsua IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA 01/2018 - ProcessoAdministrativo n° 01205.000399/2018-22, o que faz nos seguintestermos:

1. RETROSPECTIVA DOS FATOS.

Recentemente, esse MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI -MPEG, órgão vinculado ao MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC lançou o edital regulando ocertame de Concorrência 01/2018, que tem como objetivo aescolha da proposta mais vantajosa para a contratação deempresa especializada para a execução da Reforma e Conclusão doCentro de Exposições Eduardo GalvAo do Museu Paraense EmilioGoeldi, na modalidade concorrência, tipo menor prego globalmediante o regime empreitada por prego unitário.

Ocorre que esse edital, com a devida venha, nãocontempla o principio do amplo acesso, ao vedar, no item 6.2.3,a Participação de empresas em recuperação judicial, assim comoao exigir, em seu item 7.3.4.1, certidão negativa de falênciaou recuperação judicial.

É contra essa exigência que se insurge apeticionante, conforme sera mais bem explanado abaixo.

2. DOS DISPOSITIVOS DO EDITAL OBJETO DESTA IMPUGNAÇÃO.

0 item 6.2.3, do Edital do certame assim dispõe, in



"6.2 Não poderão participar desta

licitação:

(...)
6.2.3 Interessados que estejam sob

falência, em recuperação judicial ou

extrajudicial, concurso de credores,

concordata ou insolvência, em processo de

dissolução ou liquidação;"

Por seu turno, o item 7.3.4.1 consigna:

"7.3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

( )
7.3.4.1 Certidão negativa de falência ou

recuperação judicial, ou liquidação

judicial, ou de execução patrimonial,

conforme o caso, expedida pelo distribuidor

da sede do licitante, ou de seu domicilio,

dentro do prazo de validade previsto na

própria certidão, ou, na omissão desta,

expedida a menos de 180 (cento

dias, contados da data

apresentação;"

e oitenta)
da sua

Permissa maxima venha, essa exigência apresenta-se em

demasia impertinente, na medida em que aMbas as disposições

vedam a participação de empresas que estejam em recuperação

judicial, o que não pode prosperar.

Com efeito, a empresa impugnante ingressou com pedido

de recuperação judicial perante o Juizo da 13' Vara Cível de

Belém (Proc. n. 0052678-73.2015.8.14.0301), feito que já teve

seu Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores e

homologado por sentença, conforme documentos anexos.

Ocorre que, por estar em curso tal demanda, a antiga

Certidão de Falência e Concordata, nos termos do edital, sequer

emitida, mas isso, em absoluto, não pode ensejar a

inabilitação da empresa.

De acordo com o §1°, inciso I, do art. 3°, da Lei n°

8666/93, é vedado aos agentes públicos:

"I - admitir, prever, incluir ou tolerar,

nos atos de convocação, clausulas ou

condições que comprometam, restrinjam ou

frustrem o seu caráter competitivo e

estabeleçam preferencias ou distinções em

razão da naturalidade, da sede ou domicili



dos licitantes ou de qualquer outra
circunstancia impertinente ou irrelevante
para o especifico objeto do contrato;"

Com o devido respeito, as disposições editalicias
aqui guerreadas consagram a perfeita caracterização de vedação
a cláusulas restritivas do caráter competitivo que deve
presidir toda e qualquer licitação.

Como se não bastasse, o entendimento lançado pelo ato
impugnado fere igualmente o principio da isonomia, consagrando
no inc. I, do art. 5°, da Constituição Federal.

Como é sabido, haja vista a prescrição legal, a
finalidade essencial do processo de recuperação judicial,
contrariamente ao que ocorria com a concordata, consiste no
pleno restabelecimento da atividade empresarial correlata, no
presente caso a construção civil.

Na lei 8.666/93 não houve substituição do regime da
concordata pelo regime da recuperação judicial, razão pela qual
não pode haver impedimento quanto i participação de empresas
que estejam amparadas neste instituto legal.

De acordo com os precisos termos do voto do Eminente
Ministro do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Luiz Felipe Salomão,
relator do Recurso Especial n° 1173735/RN:

"(...) a hermenêutica conferida A Lei n.
11.101/2005, no particular relativo
recuperação judicial, deve sempre se manter
fiel aos propósitos do diploma, isto 6,
nenhuma interpretação pode ser aceita se
dela resultar circunstância que - além de
não fomentar - inviabiliza a superaçâo da
crise empresarial, com consequência
perniciosa ao objetivo de preservação da
empresa economicamente viável, à manutenção
da fonte produtora e dos postos de
trabalho, além de não atender a nenhum
interesse legitimo dos credores, sob pena
de tornar inviável toda e qualquer
recuperação judicial, sepultando o
instituto". (grifos apostos)

Desse modo, frente à orientação jurisprudencial do
STJ, a adequada hermenêutica que se deve conferir ao art. 31,
II, da Lei de Licitações e, notadamente, ao art. 47, da lei n.
11.101/2005, consiste na possibilidade de celebração de
contratos públicos pela empresa em recuperação judicial,



mormente se a licitante estiver com o plano aprovado, como oil o

caso em apreço.

litteris:

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TCU, ipsis

"EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL PODE

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO
Pode participar desde que o juizo em que

tramita a recuperação ateste a capacidade

da empresa em cumprir com o objetivo da

licitação.

Foi esse o entendimento do TCU ao DAR

CIÊNCIA AO DNIT/ES QUE, EM SUAS LICITAÇÕES,

É POSSÍVEL A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE AMPARADA EM

CERTIDÃO EMITIDA PELA INSTANCIA JUDICIAL

COMPETENTE, QUE CERTIFIQUE QUE A

INTERESSADA ESTA APTA ECONÔMICA E

FINANCEIRAMENTE A PARTICIPAR DE

PROCEDIMENTO LICITATóRIO NOS TERMOS DA LEI

N° 8.666/1933."

(Ac.8.271/2011-2' Cam., DOU de 04.10.2011).

(grifos apostos)

Certo ainda que, no respeitante à certidão exigida

no item 7.3.4.1, assim já concluiu o Colendo STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR.

LIMINAR DEFERIDA PARA CONFERIR EFEITO

SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL ADMITIDO.

LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE DE

EMPRESA KM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR

CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 31, II, DA LEI

8.666/93. QUESTÃO INÉDITA. ATIVIDADE

EMPRESARIAL. RENDA TOTALMENTE OBTIDA POR

CONTRATOS COM ENTES PÚBLICOS. PERICULUM IN

MORA INVERSO EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO

DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL

PROVIDO. LIMINAR CASSADA. EXTINÇÃO DA

MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A jurisprudência pacifica desta Corte

Superior de Justiça é no sentido de que a

concessão de provimento liminar em medidas

cautelares reclama a satisfação cumulativa

dos requisitos do ftmus boni luris e do

periculum in mora. o primeiro

consubstancia-se no fato de o direito

alegado no recurso ser plausível e



encontrar amparo em entendimentos deste

Superior Tribunal e o segundo remonta-se á

possibilidade de perecimento do direito

caso a medida não seja deferida.

2. 0 Tribunal de origem exarou decisão no

sentido de permitir que a agravante, pessoa

jurídica em recuperação judicial,

continuasse a participar de licitações

públicas, 'sem apresentação da certidão

negativa de recuperação judicial'

salientando, para tanto, que essa 'possui

todas as certidões negativas insitas no

art. 31 da Lei n. 8.666/93, sendo certo

que, por estar em recuperação judicial, lido

seria capaz de apresentar apenas a certidão

negativa de falência ou concordata.'

3. Quanto ao fumus boni iuris

possibilidade de empresa em recuperação

judicial ser dispensada de apresentação da

certidão insita no inciso II, do art. 31,

da Lei n. 8.666/93, considerando os fins do

instituto elencados no art. 47 da Lei no

11.101/2005 - para fins de participação em

certames, verifica-se que esta Corte

Superior de Justiça não possui

posicionamento especifico quanto ao tema.

4. Nos feitos que contam como parte pessoas

jurídicas em processo de recuperação

judicial, a jurisprudência do STJ tem-se

orientado no sentido de se viabilizar

procedimentos aptos a auxiliar a empresa

nessa fase. A propósito, cita-se o REsp

1187404/MT - feito no qual foi relativizada

a obrigatoriedade de apresentação de

documentos, por parte de empresas sujeitas

& Lei n. 11.101/2005, para fins obtenção de

parcelamento tributário. Restou consignado

que: 'em uma exegese teleológica da nova

Lei de Falências, visando conferir

operacionalidade á recuperação judicial,

desnecessário comprovação de regularidade

tributária, nos termos do art. 57 da Lei n.

11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante

da inexistência de lei especifica a

disciplinar o parcelamento da divida fiscal

e previdenciária de empresas em recuperação

judicial. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO.)

5. 0 fato de o pleito deduzido no especial

não encontrar amparo em qualquer precedente



desta Corte, somando A tese
situações similares, no
relativizar as exigências

adotada, em

sentido de

documentais,
previstas em lei, para que empresas em
recuperação judicia possam lograr êxito em
seu plano recuperatório, afastam, da
espécie, o fumus boni iuris.

6. Não resta evidenciada a alegação de ser
o provimento assegurado pela instância a
quo genérico com efeito erga omnes. 0

Tribunal a quo não autorizou a recorrida a
participar sumariamente de toda e qualquer
licitação sem apresentação de quaisquer
documentos previstos na lei de regência.

Afastou a apresentação de uma certidão: a
certidão negativa de falência ou concordata

expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.

7. 0 pariculum in mora não foi demonstrado,

pois o agravado não foi capaz de demonstrar

o perecimento de seu direito. Alias, ao

contrário, visualiza-se na espécie,
possível ocorrência de periculum in mora

inverso, pois, tendo a agravante focado sua

atividade empresarial em contratos com os
entes públicos, constituindo-se em 100% de
sua fonte de receitas, a subsistência da
liminar em tela poderá comprometera sua

existência.

8. Agravo regimental provido, cassando a
liminar anteriormente deferida e julgando
extinta, sem julgamento de mérito, a

presente Medida Cautelar."

(STJ; AgRg

Humberto

na MC 23.499-RS;
Martins; in

Rel. Min.
DJe de

19/dezembro/2014). (grifos apostos)

Entendimento contrario, sempre com o devido
respeito, implica em nítida violação ao Principio da Empresa,
tal qual construido pelo art. 170, da Lei Maior, assim vazado,
in verbis:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;



III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
✓ - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração
e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais
e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as
empresas brasileiras de capital nacional
de pequeno porte.
IX - tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte constituídas sob

as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no Pais.
Parágrafo único. t assegurado a todos o
livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos
casos previstos em lei."

Como cediço, em situações como a presente, em que a
empresa recuperanda tem como principal fonte de receitas a
contratação com entes públicos, a proibição da manutenção de

seus contratos ou da participação em novas licitações
acarretaria na sua imediata convolagão em falência por não
conseguir manter sua capacidade produtiva, gerando como
consequência o desemprego e o impacto negativo na ordem
econômica e social.

Por outro lado, a comprovação da capacidade
financeira da licitante, exigência da Lei n. 8.666/93, não está
condicionada A. exibição de certidão negativa de falência e
concordata, ou muito menos A inexistência de processo de
recuperação judicial, mormente porquanto o plano já foi

aprovado, como acima indicado.

Muito ao contrário, essa análise pode - e deve - ser

feita por documentos outros, tais como os balanços e
balancetes, cuja exibição é obrigatória na fase de habilitação

do certame.

Portanto, diante de todo o exposto, dada A meridiana

clareza com que se apresenta a ilegalidade dos itens

apontados, é NECESSÁRIA A ANULAÇÃO DOS ITENS SUPRACITADOS, com



o fim de que sejam atendidos aos primados da Lei 11.101/2005

devidamente ponderados á luz dos termos da Lei 8.666/93.

De todo modo, o Procurador Federal Diego da Fonseca

Hermes Ornellas lavrou o Parecer n.

04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, devidamente homologado pelo Exm°

Renato Rodrigues Vieira, Procurador-Geral Federal, onde resta

consagrada a possibilidade de participação de empresas em

recuperação judicial em licitações, desde que estejam com Plano

de Recuperação aprovado, como é o caso da impugnante.

anexo:

Veja-se a ementa desse estudo, cuja integra segue em

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM

LICITAÇÕES. CAPACIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRA. PECULIARIDADE DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO QUE EXIGE QUE 0 CONTRATADO

TENHA CAPACIDADE DE SUPORTAR OS ÔNUS DA

CONTRATAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO PAGAMENTO

ANTECIPADO. FuNgko SOCIAL DA EMPRESA E SUA
PRESERVAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE A FASE

POSTULATÓRIA E DELIBERATIVA DO PROCESSO DE

RECUPERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE 0 ART. 52 E 0

ART. 58 DA LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS.

NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLANO PELO

Juizo PARA ATESTAR A VIABILIDADE DA EMPRESA

EM RECUPERAÇÃO. DA POSSIBILIDADE DE

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO

EXTRAJUDICIAL EM LICITAÇÕES. NECESSIDADE DE

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

I. A regra é que o fornecedor de bens e o

prestador de serviços somente receba o

pagamento da Administração após

procedimento de execução de despesa

orçamentária, que demanda tempo, e faz com

que o particular tenha que suportar com

recursos próprios o peso do contrato até

que seja ultimado o pagamento, o que

demonstra a importância da fase de

habilitação econômico-financeira nas

licitações públicas.

II. 0 instituto da recuperação é voltado

para empresas que possuam viabilidade

econômico-financeira, em prestigio ao

principio da função social da empresa.

III. Não cabe confundir duas situações

processuais distintas na Lei de Recuperação

de Empresas, já que quando a empresa

devedora solicita a recuperação judicial e



Parecer:

o juiz defere o seu processamento (art. 52,

NLRF). a requerente confessa seu estado de

insolvência sem comprovar a sua viabilidade

econômico-financeira, que somente se dará

com a aprovação ou ausência de objeção ao

plano de recuperação, quando o juiz

concederá a recuperação em si (art. 58.

NLRF).

IV. Apenas na fase do art. 58 da Lei

11.101, de 2005, é que existe a recuperação

judicial em sentido material, quando os

atos tendentes a superar a situação de

crise serão efetivamente praticados.kt

V. Quando a empresa está com sua

recuperação deferida, há plausibilidade de

que haja viabilidade econômico-financeira,

em particular se houver previsão no plano

da participação da empresa em contratações

públicas.
VI. Se a empresa postulante A recuperação

não obteve o acolhimento judicial do seu

plano, não há demonstração da sua

viabilidade econômica, não devendo ser

habilitada no certame licitatório.

VII. A exigência de certidão negativa de

recuperação judicial é ainda válida como

forma do pregoeiro ou da comissão de

licitação avaliar a capacidade econômico-

financeira, mas não em substituição à.

certidão negativa de concordata, e sim como

um indicativo da situação em que se

encontra a licitante.

VIII. A empresa em recuperação judicial com

plano de recuperação acolhido deve

demonstrar os demais requisitos para a

habilitação econômico-financeira.

IX. Na recuperação extrajudicial, uma vez

homologado o plano, haverá plausibilidade

de que a empresa possua viabilidade

econômica, sendo condição de eficácia do

plano que haja o acolhimento judicial do

mesmo." (grifos apostos)

Mais interessante que a ementa foi a fundamentação do

"63. Entendo que deve ser feita a devida

distinção entre a situação da empresa que

está ainda postulando a recuperação

judicial (art. 52, NLRF), daquela que já

N



está com o plano de recuperação aprovado e
homologado judicialmente, com a recuperação
já deferida (art. 58, NLRF).
64. As contratações públicas são um grande
estimulo A economia, e podem servir para
retirar empresários em recuperação da
situação de insolvência que se encontram,
forte até na premissa que pelas licitações
se obtém o desenvolvimento nacional
sustentável (art. 30 da LLC24).
65. Inclusive, os autores que defendem essa
possibilidade afirmam que, como a Lei 8666
exige certidão negativa de concordata, e
este instituto não existe mais no
ordenamento, não há base legal para exigir
a certidão negativa de recuperação, que não
se confunde com a decaída concordata, tese
esta incorporada no acórdão do STJ.
66. Mas, além do estimulo A economia, as
contratações públicas visam obter a
satisfação dos interesses imediatos da
Administração com a seleção da proposta
mais vantajosa, tendo como objetivo
principal manter a continuidade da
atividade administrativa, que não pode
ficar comprometida.
67. Quando a empresa está com sua
recuperação deferida, é plausível que haja
viabilidade econômico-financeira, em
particular se houver previsão no plano da
participação da empresa em contratações
públicas.
68. Se a empresa postulante A recuperação
não obteve o acolhimento judicial do seu
plano, não há demonstração da sua
viabilidade econômica, não devendo ser
habilitada no certame licitatório.
69. Percebe-se que a exigência de certidão
negativa de recuperação judicial é ainda
exigível por força do art. 31, li, da Lei
8.666, de 1993, porém a certidão positiva
não implica a imediata inabilitação,
cabendo ao pregoeiro ou & comissão de
licitação realizar diligências para avaliar
a real situação de capacidade econômico-
financeira.
70. Caso a certidão seja positiva de
recuperação, caberá ao órgão processante da
licitação diligenciar no sentido de aferir
se a empresa em recuperação já teve seu



plano de recuperação acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei
11.101, de 2005, sendo recomendável que no
próprio edital do certame conste a menção
de que sera exigido da empresa em
recuperação judicial a apresentação de
comprovação de que o plano de recuperação
foi acolhido na esfera judicial.
71. Além disso, mesmo a empresa em
recuperação judicial com plano de
recuperação acolhido, como sói acontecer
com qualquer licitante, deve demonstrar os
demais requisitos para a habilitação
econômico-financeira.
72. Dessa forma, 6 possível a participação
em licitações de empresas com recuperação
judicial concedida na forma do art. 58 da
Lei 11.101, de 2005, sendo exigível a
demonstração da capacidade econômico-
financeira da licitante para suportar os
ônus da contratação.
( ... )
83. Uma vez homologado o plano, fica
instituída a recuperação extrajudicial,
havendo plausibilidade de que a empresa
possua viabilidade econômica, sendo
condição de eficácia do plano que haja o
acolhimento judicial do mesmo;

( )
85. Não obstante, para fins de fixação de
entendimento, assim como na recuperação
judicial, uma vez homologado o plano de
recuperação judicialmente, a empresa em
recuperação extrajudicial haverá
plausibilidade de sua capacidade econômico-
financeira, permitindo a sua participação
em licitações públicas, devendo demonstrar
os demais requisitos para a habilitação
econômico-financeira, como qualquer
licitante."

Bem se verifica, portanto, que a exigência

contemplada no Edital, concretizadas nos 2 (dois) itens
impugnados, com o devido respeito, contempla situação que vai
de encontro a lei, chegando as raias de inviabilizar a
participação de empresas no certame.

Na realidade, o objetivo da lei de licitações 6

viabilizar o maior número de licitantes, possibilitando

Administração a efetiva fiscalização dos serviços de modo



consagrar, em tudo e por tudo, o principio da eficiência na
forma como exigido no caput, do art. 37, da Lei Maior.

Neste sentido, a adoção de parâmetros compatíveis com
a realidade preserva a competitividade, que foi drasticamente
reduzida por exigência do edital.

A ampliação do universo de licitantes e a vedação ao
direcionamento motivam o controle das exigências técnicas e/ou
financeiras nos estritos termos da legislação.

São dois objetivos que caracterizam a égide da Lei de
Licitações, como anotado por MAKAL JUSTEN FILHO, in verbis:

"UM dos caracteres mais marcantes da Lei n°
8.666 foi a redução da margem de liberdade
da Administração Pública nesse campo e a

limitação do âmbito das exigências."

(Comentários A Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 13a ed. sac)
Paulo: Dialética, 2009, p. 414).

0 art. 3°, §1°, I, da Lei 8.666/93, impede a cláusula
restritiva que frustre a competição e que privilegie licitantes
em razão de qualquer "circunstância impertinente ou irrelevante
para o especifico objeto do contrato".

O caput do art. 3° prevê dúplices objetivos para a
licitação: a isonomia e a vantajosidade.

A concomitância e equilíbrio entre as duas funções
recebeu novamente preciso comentário de MAKAL JUSTEN FILHO:

"A licitação busca realizar diversos fins,
igualmente relevantes. Busca-se assegurar
a seleção da proposta mais vantajosa, com
observância do principio da isonomia.
[...] A obtenção da vantagem não autoriza
violar direitos e garantias individuais.
Portanto, deverá ser selecionada a
proposta mais vantajosa mas, além disso,
têm de respeitar-se os princípios

norteadores do sistema jurídico, em
especial o da isonomia. Por mais vantajosa
que fosse a proposta selecionada, não
seria válida licitação que violasse
direitos e garantias individuais." (In op.

Cit., p.62/63). (grifos apostos)



E prossegue o doutrinador, em lição que se ajusta
perfeitamente ao caso em tela:

"Sera inválida a discriminação contida no
ato convocatório se não se ajustar ao
principio da isonomia. [...] Assim, o ato
convocatório viola o principio da isonomia
quando: a) estabelece discriminação
desvinculada do objeto da licitação; b)
prevê exigência desnecessária e que não
envolve vantagem para a Administração; c)
impõe requisitos desproporcionados com
necessidades da futura contratação; d)
adota discriminação ofensiva de valores
constitucionais ou legais."
(In op. Cit., p. 69). (grifos apostos)

Toda exigência desnecessária ou desproporcional
constitui afronta ao principio constitucional da isonomia.

Acerca desse argumento, indique-se a disseminação
entre a Administração de uma compreensão imprecisa de
"interesse público", que tem servido para legitimar o exercício
da discricionariedade de forma incompatível com os princípios
do direito administrativo.

3. CONCLUSÃO.

ANTE 0 EXPOSTO, requer a peticionante:

i) 0 recebimento da presente manifestação;

ii) 0 provimento das razões ora expendidas, no
escopo de se retirar do edital as exigências corporificadas nos
itens 6.2.3 e 7.3.4.1, adequando-o As realidades das empresas,
e As exigências legais, por ser medida de direito.

São os termos em que espera deferimento.
Belém/PA, 20 de setembro de 2018.
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