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010. Prova Prático-Profissional

ProCurador

� Você recebeu este caderno contendo um tema a ser desenvolvido.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Assine	apenas	no	 local	 indicado	na	capa;	qualquer	 identificação	ou	marca	 feita	pelo	candidato	no	corpo	deste	
caderno,	que	possa	permitir	sua	identificação,	acarretará	a	atribuição	de	nota	zero	à	prova.

�	É	 vedado,	 em	qualquer	parte	 do	material	 recebido,	 o	uso	de	 corretor	 de	 texto,	 de	 caneta	marca-texto	 ou	de	
qualquer	outro	material	similar.

�	Redija	o	texto	definitivo	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta.	Os	rascunhos	não	serão	considerados	na	correção.	 
A	ilegibilidade	da	letra	acarretará	prejuízo	à	nota	do	candidato.

�	A	duração	da	prova	é	de	2	horas,	já	incluído	o	tempo	para	a	transcrição	do	texto	definitivo.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	este	caderno.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno.

03.04.2016	|	tarde

Nome do candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição

ausente

uso eXclusivo Do fiscal

Assinatura do candidato



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA
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Prova Prático-Profissional

Durante um procedimento licitatório, promovido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaque-
cetuba, após ser inabilitado no certame, por não haver cumprido a cláusula do edital que exigia a apresentação de balanço 
patrimonial da empresa, em cópia autenticada e com as assinaturas do representante da pessoa jurídica e do contador 
responsável pelo balanço, o participante impetrou mandado de segurança, aduzindo que a exigência era ilegal e arbitrária, 
uma vez que não constava expressamente do art. 31 da Lei no 8.666/93.

O Juízo concedeu liminar, sob o fundamento de que o balanço foi apresentado em cópia digital e que exigir autenticação 
e assinatura afronta o princípio da instrumentalidade das formas e representa excessivo formalismo do órgão licitante. A 
liminar foi concedida para suspender o procedimento licitatório até que sobrevenha a decisão final no writ.

Diante disso, você, na condição de procurador da autarquia, após ser intimado do teor da liminar, elabore a peça ade-
quada para a defesa dos interesses do órgão.

Na elaboração, considere as seguintes informações:

– Edital publicado em 20.08.2015.
– Modalidade da licitação: concorrência.
–  Objeto da licitação: compra de mobiliário (mesas, cadeiras, balcões, arquivos e armários) para instalação do departa-

mento de perícia médica.
– Não foram impugnados os termos do edital.
– Data limite para apresentação da proposta: 20.01.2016.
– Data da abertura dos envelopes de habilitação: 01.02.2016.
– Data da divulgação do resultado da habilitação: 02.02.2016.
– Não houve interposição de recurso administrativo contra a decisão de inabilitação.
– Data da impetração do mandado de segurança: 15.02.2016.
– Data da concessão da liminar: 19.02.2016.
– Data da intimação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba: 22.02.2016.
– Previsão para abertura dos envelopes de proposta: 15.03.2016.
– Data prevista para a início das atividades do setor de perícia: 25.04.2016.
– Autoridade indicada como coatora pelo impetrante: Prefeito do Município de Itaquaquecetuba.

rascunHo
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PROvA PRáTICO-PROFISSIONAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PROvA PRáTICO-PROFISSIONAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PROvA PRáTICO-PROFISSIONAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PROvA PRáTICO-PROFISSIONAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

I PSI 1501 03010007



8ipsi1501/010-prprático-profissional-Tarde

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PrOvA PráTIcO-PrOFISSIONAL

Texto definitivo
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PrOvA PráTIcO-PrOFISSIONAL

Texto definitivo

I PSI 1501 03010009



10ipsi1501/010-prprático-profissional-Tarde

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PrOvA PráTIcO-PrOFISSIONAL

Texto definitivo
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PrOvA PráTIcO-PrOFISSIONAL

Texto definitivo
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