
 
             

 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU 
CONCURSO PÚBLICO CPPETI 002/2019  

 

ENUNCIADO DA PEÇA PROCESSUAL 
 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, em vista do que consta no Edital de Concurso Público 
CPPETI 002/2019, bem como a transparência que deve nortear todos os atos administrativos, torna 
público o enunciado da Peça Processual do Cargo: 
 
507 - PROCURADOR  
 

PEÇA PROCESSUAL 
 

MAPA SERVIÇOS GERAIS - EIRELI participou de licitação, na modalidade Pregão, que tinha por objeto o 
fornecimento de computadores para a Diretoria de Educação do Município de Itu/SP. 
A aquisição dos computadores foi prevista em convênio celebrado com a União, que repassou os 
recursos financeiros a fundo perdido, independente de contrapartida do Município. 
A empresa foi declarada vencedora no certame, por apresentar o menor preço na etapa de lances e os 
documentos de habilitação, inclusive atestado de capacidade técnica de venda de computadores para a 
Prefeitura de Indaiatuba/SP. 
O recurso da concorrente INFORMATIKA LTDA. - ME, que pedia a inabilitação da empresa MAPA porque 
o objeto social da empresa (prestação de serviços gerais) não seria compatível com o objeto da licitação, 
foi julgado improcedente por decisão do Senhor Prefeito, uma vez mantida a decisão pelo Senhor 
Pregoeiro.  
A empresa INFORMATIKA LTDA. – ME, então, ingressou com Mandado de Segurança, na Justiça Federal 
da Subseção Judiciária da região (por força do repasse de recursos federais) em face do Diretor de 
Educação da Prefeitura de Itu/SP, sustentando as mesmas razões do recurso administrativo. 
O Juízo declinou da competência, encaminhando os autos ao Juízo da Vara Única do Foro de Itu/SP. 
O Município foi notificado em 21.10.2019 e o mandado juntado aos autos eletrônicos em 25.10.2019. 
A partir do caso hipotético acima, e na condição de Procurador do Município de Itu/SP, elabore a peça 
processual que entender pertinente e mais adequada à concentração da defesa dos interesses da 
Prefeitura, indicando como data de apresentação o último dia do prazo respectivo. 

 

 
  

Itu, 27 de outubro de 2019. 
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