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PROVA DISCURSIVA

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo
acarretará a anulação da sua prova discursiva.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
Determinado órgão público da administração direta do governo de um estado da Federação realizou
certame licitatório na modalidade pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial, visando à obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene no local, com a disponibilização de mão de obra, produtos saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, tudo conforme especificações técnicas e quantitativos
estabelecidos em termo de referência.
Participaram do processo licitatório as empresas Conserve Ltda., Limpeza Ltda. e Serviços Gerais
Ltda. (EPP), tendo sido esta última declarada vencedora, porque, além de ter indicado o menor lance para
todos os lotes, apresentou corretamente a documentação conforme o edital.
As empresas Conserve Ltda. e Limpeza Ltda. oportunamente manifestaram a intenção de interpor
recurso administrativo contra o resultado do processo licitatório e apresentaram suas razões recursais no
prazo legal, requerendo a desclassificação da proposta apresentada pela licitante Serviços Gerais Ltda. (EPP),
em razão de essa empresa ter registrado, em sua proposta, “condições de readequação do equilíbrio
econômico-financeiro, conforme o edital”. Isso porque, no entendimento das recorrentes, a indicação da
possibilidade de readequação econômico-financeira da relação contratual poderia ser motivo para revisão
indevida dos valores negociados na sessão de lances.
As recorrentes solicitaram, ainda, alternativamente ao primeiro pedido, a anulação do certame por
motivos relacionados a erros materiais do edital, ponto que não havia sido abordado na etapa de impugnação
ao edital. A recorrida apresentou suas contrarrazões também no prazo legal.
O edital indicou expressamente:
a) as formas legais de readequação econômico-financeira da relação contratual;
b) o nome do(a) pregoeiro(a) e da autoridade máxima do órgão, que também é autoridade
imediatamente superior ao(à) pregoeiro(a);
c) demais exigências legais.

Considerando essa situação hipotética, redija um texto dissertativo que atenda ao que se pede a seguir.
1

Aborde as condições para a aceitação da intenção recursal das empresas vencidas, os prazos de recursos e contrarrazões das
empresas licitantes e os efeitos de eventual decadência sobre a discussão relativa a erros materiais do edital que foram
questionados em sede recursal. [valor: 12,00 pontos]

2

Indique, em ordem cronológica, as fases seguintes do certame até a assinatura do contrato, na hipótese de o pregoeiro rejeitar as
razões recursais das licitantes, e as autoridades respectivamente competentes por cada um desses atos administrativos
subsequentes. [valor: 12,00 pontos]

3

Discorra sobre as formas de readequação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos previstas por lei, caso se verifiquem,
ao longo da vigência do contrato, a superveniência de desvalorização da moeda, aumentos salariais das categorias profissionais
envolvidas no contrato e a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis.
[valor: 14,00 pontos]
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