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CERTO/ERRADO
 

1. ( ) Acerca de licitações, contratos e convênios na 
administração pública, julgue o item que se segue. 
Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei n.º 
8.666/1993, as modalidades de licitação. 
 
2. ( ) Acerca de licitações, contratos e convênios na 
administração pública, julgue o item que se segue. 
Nos casos em que couber o pregão eletrônico, a administração 
poderá utilizar a carta-convite e, em qualquer caso, a 
concorrência. 
 
3. ( ) Acerca da intervenção do Estado na propriedade, 
das licitações e dos contratos administrativos, julgue o 
seguinte item. 
Caso, em decorrência de uma operação da Polícia Federal, 
venha a ser apreendida grande quantidade de equipamentos 
com entrada ilegal no país, a administração poderá realizar 
leilão para a venda desses produtos. 
 
4. ( ) Com base na Lei n.º 8.666/1993, que estabelece 
normas gerais acerca de licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, publicidade, compras, alienações 
e locações, julgue o item a seguir, acerca de obras e serviços. 
O primeiro critério de desempate de licitação conduzida em 
igualdade de condições aos participantes é a exigência de os 
bens e serviços, objetos da licitação, serem produzidos no 
país. 
 
5. ( ) À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de 
Licitações e Contratos —, julgue o próximo item. 
São cinco as modalidades de licitação: concorrência, tomada 
de preços, convite, concurso e leilão. 
 
6. ( ) À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de 
Licitações e Contratos —, julgue o próximo item. 
É vedada a criação de outras modalidades de licitação além 
daquelas elencadas na referida lei. 
 
7. ( ) À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de 
Licitações e Contratos —, julgue o próximo item. 
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, preliminarmente, comprovem possuir a 
qualificação exigida no edital para a execução do seu objeto. 
 
Situação hipotética: Ana é a servidora responsável pela 
aquisição de livros para as escolas de determinado município. 
Em uma compra, no valor de R$ 80.000,00, ela optou pelo 
procedimento licitatório na modalidade convite. Apesar da 
existência de várias empresas interessadas e aptas a fornecer 
os livros, foram escolhidas e convidadas apenas duas 
empresas previamente cadastradas para participar do certame. 
Ao final do procedimento, sem que tenha havido, 
comprovadamente, dano ao erário, dolo ou má-fé de Ana, foi 
contratada para o fornecimento dos livros a empresa de um 
sobrinho do vice-prefeito do município. O Ministério Público, ao 
tomar conhecimento dos fatos, ingressou com ação de 
improbidade contra Ana, sob o argumento de que a servidora 
violou princípios da administração pública. 
 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os 
itens 8, 9 e 10 com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 — Lei 
de Licitações e Contratos — e na Lei n.º 8.429/1992, que trata 
da ação de improbidade. 
8. ( ) A lei determina que, na modalidade de licitação 
adotada por Ana, sejam convidadas, no mínimo, três empresas 
para participar do certame. 
 
9. ( ) Na situação apresentada, não caberia a utilização do 
procedimento licitatório na modalidade concorrência. 
 
10. ( ) Ana equivocou-se ao enquadrar a licitação na 
modalidade convite, pois o valor da compra excedeu o limite 
estimado para essa modalidade de contratação. 
 
11. ( ) À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de 
Licitações e Contratos —, julgue o próximo item. 
Os agentes públicos podem incluir nos atos de convocação 
cláusulas que favoreçam as sociedades cooperativas. 
 
12. ( ) À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de 
Licitações e Contratos —, julgue o próximo item. 
Em regra, a licitação será sigilosa, exceto quanto ao conteúdo 
das propostas, até a respectiva abertura. 
 
13. ( ) De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, projeto básico 
é o conjunto de elementos necessários e suficientes e com 
nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço 
que se pretende contratar. A respeito do projeto básico de 
obras ou serviço, julgue o item a seguir. 
A solução técnica escolhida e os métodos construtivos são 
definidos na etapa de projeto executivo, posterior ao projeto 
básico. 
 
14. ( ) De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, projeto básico 
é o conjunto de elementos necessários e suficientes e com 
nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço 
que se pretende contratar. A respeito do projeto básico de 
obras ou serviço, julgue o item a seguir. 
No projeto básico, define-se o orçamento sintético, ou seja, 
parametrizado, do objeto a ser contratado. 
 
15. ( ) De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, projeto básico 
é o conjunto de elementos necessários e suficientes e com 
nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço 
que se pretende contratar. A respeito do projeto básico de 
obras ou serviço, julgue o item a seguir. 
Conforme a referida lei, há apenas dois elementos obrigatórios 
no projeto básico de uma obra pública: as especificações 
técnicas dos serviços e os desenhos gráficos com detalhes 
construtivos. 
 
16. ( ) Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item 
subsecutivo, a respeito de licitações e contratos da 
administração pública. 
Não é permitido que empresas se consorciem para participar 
de procedimento licitatório. 
 
17. ( ) Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item 
subsecutivo, a respeito de licitações e contratos da 
administração pública. 
O procedimento licitatório previsto na referida lei é um ato 
administrativo formal. 
 




