ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA
CONCURSO Nº 01/2019
EDITAL DE CONCURSO N.º 09/2019 – ANEXO I – PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA –
PEÇA PROCESSUAL
PADRÃO DE RESPOSTA
A medida cabível é um Recurso Inominado. – ELIMINATÓRIO
Endereçamento ao Juízo da causa (Juizado Especializado da Fazenda Pública da Comarca do
Município de Caxias do Sul/RS), com as razões recursais dirigidas às Turmas Recursais do
Sistema dos Juizados Especiais, que o apreciará. – 10,0 pontos
Qualificação das partes, sendo Recorrente é o Município de Caxias do Sul/RS e o Recorrido é a
empresa Revisaço Ltda. – 10,0 pontos
Apresentação de breve relato dos fatos e da decisão recorrida, nos termos da proposta de Peça
Processual. – 10,0 pontos
Fundamentação do recurso com argumentos no sentido da aplicabilidade, por interpretação
análoga, do parâmetro de inexequibilidade da proposta em face do Art. 48, inciso II c/c § 1º e § 2º
da Lei nº 8.666/1993, haja vista tratar-se de serviço diverso de “obras e serviços de engenharia”. –
15,0 pontos
Fundamentação do recurso com argumentos defensáveis no sentido que a decisão de
desclassificação da menor proposta encontra-se no âmbito de discricionariedade da Administração
Pública, discorrendo sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos, sobre os princípios
basilares da licitação pública, em especial, da isonomia como pressuposto do julgamento objetivo. –
15,0 pontos
Fundamentação do recurso com afirmação da essencialidade dos serviços. – 10,0 pontos
Arrazoamento sobre a impossibilidade do Reexame Necessário. – 10,0 pontos
Ao final, no mínimo, apresentação de pedido de reforma de sentença, a fim de que seja dado
provimento ao Recurso Inominado e revogado a liminar concedida e pedido para que a parte
contrária, querendo, apresente contrarrazões. – 10,0 pontos
A peça deve ser arrematada com a indicação de local (Município de Caxias do Sul/RS), data de
05/09/2019, espaço para assinatura do advogado e número de sua inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil. – 10,0 pontos
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