PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOMBUCA

ANEXO I – GABARITO PROVA DISCURSIVA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
PARECER
Correção gramatical e a utilização das técnicas e formas
indicadas para elaboração da peça prática.
Interpretação e exposição do tema abordado, o raciocínio jurídico
e a sua fundamentação.
Clareza e coerência sua conclusão final do parecer.

De 0 a 100 pontos
De 0 a 20 pontos
De 0 a 40 pontos.
De 0 a 40 pontos

GABARITO PROVA DISCURSIVA
CABEÇALHO:
Parecer nº: 01/2019
Referência: Processo nº 01/2019 – Modalidade nº 01/2019,
Interessado: Setor de licitações da Prefeitura do Município de Mombuca
FUNDAMENTAÇÃO:
Primeiramente, o candidato deve relatar brevemente os fatos expostos no enunciado. Após, deve
explanar tecnicamente o seu parecer, indicando os aspectos jurídicos e legais observáveis ao caso.
O candidato deve desenvolver a tese segundo a qual, para fins de habilitação no processo
respectivo processo licitatório, o edital não pode exigir, a rigor e como comprovação da qualificação
operacional, a apresentação de atestados que demonstrem a execução de serviços similares
considerando a prova de execução do total do conjunto habitacional pretendido ou, no mínimo, a
construção de 100 (cem) unidades habitacionais, nos termos da orientação jurisprudencial
consolidada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP através da Súmula 24 e
conforme disposição do artigo 30, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
DISPOSITIVO
O candidato deve concluir o parecer opinando pela ilegalidade da qualificação operacional exigida a
título de habilitação prevista do edital, propondo a necessidade de sua retificação e ajustes nos
termos limitados pela referida súmula do TCESP ou, ainda, opinar pela ilegalidade da qualificação
operacional exigida a título de habilitação prevista do edital, manifestando pela impossibilidade de
continuidade do certame nestes moldes, uma vez que o mesmo encontra-se eivado de vício que
restringe a competitividade e a isonomia do certame.
FINALIZAÇÃO
Local/Data.
Procurador do Município de Mombuca.

CONCURSO

PÚBLICO

01/2019
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