
ConCurso PúbliCo

017. Prova Prático-Profissional

AdvogAdo

� Você recebeu este caderno contendo um tema de PEÇA PROCESSUAL 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.

05.07.2015	|	tarde

As
si

na
tu

ra
 d

o 
Ca

nd
id

at
o

Co
n

Cu
rs

o
 P

ú
bl

iC
o

0
1

7
. 

P
r

o
v

a
 P

r
á

ti
c

o
-P

r
o

fi
s

s
io

n
a

l

Ad
vo

g
Ad

o



N
Ã

O
 E

SC
R

EV
A

 N
ES

TE
 E

SP
A

Ç
O



NÃO escreva NesTa PÁGINa

Para uso da VunesP
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

rascUnHo

Em	hipótese	alguma	será	considerado	o	texto	escrito	neste	espaço.

Peça ProcessUal

A Câmara Municipal de Itatiba instaurou procedimento para contratação de prestação de serviços técnicos de publici-
dade institucional.

Foram efetuadas dez cotações com empresas de publicidade da região, dentre as quais, a Agência “Prata da Casa”, 
a única instalada em Itatiba, há 20 anos, que mantém contrato com inúmeros Municípios da região e alguns órgãos da 
Prefeitura de Itatiba.

Considerando que o preço ofertado, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, é compatível com o valor de mercado 
apresentado pelas demais empresas consultadas, o Presidente da Câmara determinou que fosse providenciada a instru-
ção necessária à contratação por inexigibilidade de licitação, para desenvolvimento de campanha publicitária com duração 
de 90 (noventa) dias, no valor total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Justificou a autoridade que a inexigibilidade se fundava na notória especialização técnica da agência e compatibilidade 
do preço ofertado com aqueles praticados no mercado.

Acrescentou a autoridade, que a contratação de empresa instalada no Município de Itatiba colaboraria para a manuten-
ção e/ou elevação do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)1, segundo o qual, em 2010, Itatiba foi conside-
rada a terceira melhor cidade do Brasil para se viver.

O expediente foi encaminhado ao órgão jurídico da Câmara para parecer, nos termos do artigo 38, inciso VI da Lei  
no 8.666/93. 

Como advogado responsável pela análise, elabore a respectiva peça, abordando a  finalidade do procedimento licita-
tório, bem como a existência dos pressupostos para a contratação por inexigibilidade, nos termos da justificativa lançada 
pela autoridade. Emita sua opinião jurídica sobre a viabilidade do procedimento.

1 É um estudo anual criado para acompanhar o desenvolvimento humano, econômico e social dos municípios do Estado do Rio de Janeiro e do 
Brasil (5.565 no total), com base exclusivamente em estatísticas oficiais. Ele leva em conta três indicadores: emprego & renda, educação e saúde; 
é semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela ONU. (disponível em http://goo.gl/cy2VVQ)
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

pEçA pROCESSUAL

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

pEçA prOcESSuAL

Texto definitivo
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