
 
 
 
 

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

Av. Mendonça Furtado, nº 2946, Sala 410, 4º Andar - Bairro Fátima – Campus Amazônia  
SANTARÉM - PARÁ - CEP: 68040-070 

Fones: (93) 2101-6793; e-mail: conjur.ufopa@gmail.com 

 
 

 

 

EDITAL Nº 24 CAP/PROGEP, DE 24 DE AGOSTO DE 2016 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA PROCURADORIA 

FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

 

PROVA DISSERTATIVA 

 

Falácio dos Anjos, prefeito da cidade de Felizlândia, mandou afixar placa na obra de um 

hospital, com os seguintes dizeres:  

 

  

A empresa que foi contratada para executar a referida obra não cumpriu determinada 

obrigação prevista no contrato, motivo pelo qual a Administração Pública, verificando a 

cláusula contratual atinente às penalidades, constatou que, para esse caso, estava 

prevista a possibilidade de aplicação de multa de 5 a 15 por cento, tendo a Administração 

optado pela aplicação da multa no valor de 5 por cento. 

Em vista disso, a empresa concluiu a obra no prazo estipulado e atualmente, considerando 

que o hospital inaugurará o setor de neurocirurgia, faz-se necessária a aquisição de 

determinado equipamento. Diante disso, foi efetuada pesquisa de mercado pelo setor de 

licitações da Prefeitura e constatou-se que o referido equipamento é produzido por 

empresa exclusiva, sendo que não há nenhum outro equipamento que desempenhe as 

mesmas funções no mercado. 

Considerando as situações narradas acima, elabore texto dissertativo1, de ATÉ 20 linhas 

em que se DISCORRA sobre os seguintes questionamentos: 

 Com relação aos dizeres da placa, qual (is) o (s) princípio (s) jurídico (s) ofendido 

(s)? (0,66 ponto) Em que consiste (m) tal (is) princípio (s)? (0,66 ponto) 

 Sabendo que a Lei nº 8.666/1993 (e, nesse caso, também o contrato 

administrativo) prevê as penalidades aplicáveis aos contratados nos casos de 

inexecução parcial do contrato, e que a Administração se utilizou do seu Poder 

Discricionário para determinar o percentual de multa a ser aplicado à empresa, 

explane acerca desse poder administrativo (0,67 ponto) e de sua diferença em 

relação ao Poder Vinculado (0,66 ponto). 

 Considerando que o equipamento apenas pode ser adquirido por uma empresa 

específica, por meio de qual instituto jurídico previsto na Lei nº 8.666/1993 poderá 

ser efetuada a compra do referido equipamento para o hospital? (0,66 ponto) 

Explique (0,66 ponto). 

                                                           
 

 
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL 

 
Início da Execução: 27/02/2014 

Término da Execução: 27/08/2016 
Valor da obra: R$ 57.637.841,32 

 
Obra Pública realizada pelo Prefeito Falácio dos Anjos, o prefeito que faz e acontece! 
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ESPELHO DE CORREÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA 

 

Critérios avaliados na Prova 
dissertativa e respetivas 

pontuações (item 7 do Edital 
nº 24 CAP/PROGEP, de 24 de 

agosto de 2016) 

Máximo de 
pontos 

 

Conhecimentos Jurídicos 4,0 
 
 

Com relação aos dizeres da placa, 
qual (is) o (s) princípio (s) jurídico 
(s) ofendido (s)?  

0,66 Princípio da Impessoalidade 

Em que consiste (m) tal (is) 
princípio (s)?  

0,66 

 
O princípio da impessoalidade 
(...) nada mais é que o clássico 
princípio da finalidade, o qual 
impõe ao administrador público 
que só pratique o ato para o 
seu fim legal. E o fim legal é 
unicamente aquele que a 
norma de direito indica 
expressa ou virtualmente como 
objetivo do ato de forma 
impessoal. Esse princípio 
também deve ser entendido 
para excluir a promoção 
pessoal das autoridades ou 
servidores públicos sobre suas 
realizações administrativas 
(MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo 
brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2016). 
 

Sabendo que a Lei nº 8.666/1993 
(e, nesse caso, também o 
contrato administrativo) prevê as 
penalidades aplicáveis aos 
contratados nos casos de 
inexecução parcial do contrato, e 
que a Administração se utilizou 
do seu Poder Discricionário para 
determinar o percentual de multa 
a ser aplicado à empresa, 
explane acerca desse poder 
administrativo   

0,66 

 
Poder Discricionário é o que o 
Direito concede à 
Administração, de modo 
explícito ou implícito, para a 
prática de atos administrativos 
com liberdade na escolha de 
sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo 
(MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo 
brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2016).  
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(...) e de sua diferença em 
relação ao Poder Vinculado. 
 

0,66 

 
Poder Vinculado ou regrado é 
aquele que o Direito Positivo – 
a lei – confere à Administração 
Pública para a prática de ato 
de sua competência, 
determinando os elementos e 
requisitos necessários à sua 
formalização (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo 
brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2016). 
 

Considerando que o equipamento 
apenas pode ser adquirido por 
uma empresa específica, por 
meio de qual instituto jurídico 
previsto na Lei nº 8.666/1993 
poderá ser efetuada a compra do 
referido equipamento para o 
hospital?  

0,66 Inexigibilidade de licitação. 

Explique. 
 

0,67 

 
O art. 25 da Lei nº 8.666/1993 
estabelece que haverá 
inexigibilidade de licitação nos 
casos em que a competição for 
inviável/impossível. Logo, 
considerando que o 
equipamento apenas pode ser 
adquirido por uma empresa 
específica e que não há 
nenhum equipamento que 
desempenhe as mesmas 
funções no mercado, trata-se 
de hipótese de contratação 
direta por inexigibilidade de 
licitação.  
 

 
Capacidade de expressão na 

modalidade escrita 
 

3,0  

 
Coerência textual e manejo da 
língua portuguesa nos aspectos 

gramatical e ortográfico 
 

3,0  

Total 10,00 
 


