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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGAi )

Direito Administrativo

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Um órgão da administração pública lançou edital para adquirir determinado produto de segurança eletrônica. Participaram do certame as empresas brasileiras A, B e C, as
quais ofertaram, pelo mesmo preço, produtos distintos que atendiam igualmente às exigências do projeto básico.

A empresa A diferencia-se das demais por ter capital nacional e por importar seu produto da China, onde o custo de produção é menor, comparado ao do Brasil.

A empresa B diferencia-se das demais por comprovar o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência
social e por atender às regras de acessibilidade previstas na legislação brasileira.

A empresa C diferencia-se das demais por produzir seu produto no Brasil e por investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil.

Considerando essa situação, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a empresa que faz jus à preferência na licitação e o critério de desempate primário que
justifica tal preferência nesse caso, conforme a Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

 a)  empresa A — empresa brasileira de capital nacional 
 b)  empresa A — menor custo de produção 
 c)  empresa B — obediência à legislação de acessibilidade 
 d)  empresa C — produto produzido no Brasil 
 e)  empresa C — investimento no desenvolvimento de tecnologia

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119023

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com base na Lei n.º 8.666/1993, assinale a opção que indica o regime de execução indireta de obra por meio do qual se contrata um empreendimento em sua
integralidade, incluídas todas as etapas das obras, dos serviços e das instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades da contratação. 

 a)  empreitada por preço global 
 b)  empreitada integral 
 c)  empreitada por tarefa global 
 d)  empreitada por preço unitário 
 e)  empreitada ampla por preço certo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119026

Questão 3: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Conforme a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
A desistência de proposta é admitida antes da formalização da homologação e da adjudicação do objeto da licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1128285

Questão 4: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Quanto ao procedimento e julgamento de licitação, leia abaixo o disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666 de 1993:

"Art. 45. § 3º. No caso da licitação do tipo _____, entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela _____, prevalecendo, no caso de empate,
_____ o critério previsto no parágrafo anterior".

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. 

 a)  "melhor técnica" / ordem decrescente de pontuação / facultativamente 
 b)  "menor preço" / ordem crescente dos preços propostos / exclusivamente 
 c)  "técnica e preço" / ordem crescente dos preços propostos / facultativamente 
 d)  "maior lance ou oferta" / ordem decrescente das ofertas ou dos lances propostos / exclusivamente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140661

Questão 5: FCC - JE TJMS/TJ MS/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
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No tocante aos chamados “tipos de licitação”, dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993 que 

 a)  quando a concorrência for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 45 dias. 
 b)  é vedada a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na modalidade convite. 
 c)  quando a tomada de preço for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", o prazo mínimo para recebimento das propostas será de 20 dias. 
 d)  a adoção dos tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço" para licitações na modalidade pregão é possível, porém limitada à fase de julgamento e classificação das

propostas, não se aplicando à fase de lances. 
 e)  para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública adotará obrigatoriamente o tipo de licitação "melhor técnica", permitido o emprego

de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147569

Questão 6: INDEC - PJur (Pref S Simão)/Pref São Simão/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando as disposições da Lei 10.520/2002, a fase preparatória do pregão, observará as disposições seguintes, estando incorreta a alternativa:

 a) a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento.

 b) a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, sendo permitidas especificações que, mesmo que excessivas, limitem a competição, por motivo de
interesse público.

 c) dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou pela entidade de licitação, dos bens ou serviços a serem licitados.

 d) a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179004

Questão 7: INDEC - PJur (Pref S Simão)/Pref São Simão/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a habilitação , conforme a Lei. 8.666/93, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observa-se determinadas normas, com algumas
delas descritas abaixo, Dentre as expressas está incorreta a da alternativa:

 a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados.
 b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições da liderança, obrigatoriamente fixadas em lei complementar.
 c) apresentação dos documentos exigidos na Lei 8.666/93 desta Lei parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação econômico-financeira, o

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas assim definidas em lei.

 d) impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isolamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179135

Questão 8: IASP - Aux (CM Mesquita)/CM Mesquita/Administrativo/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em alguns documentos que os interessados na licitação devem apresentar. Assinale a única
alternativa que não corresponde a um destes documentos:

 a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

 b)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

 c)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, sem necessidade de prova de diretoria em exercício.
 d)  Registro comercial, no caso de empresa individual.
 e)  Cédula de identidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1180915

Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Julgue o próximo item, relativo a licitação de obras públicas.
 
Para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitantemente à fase de elaboração do projeto básico, desde que autorizado pela
administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191030

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Julgue o item a seguir, relativo a contratos de obras públicas.
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Para a contratação de obras e serviços de engenharia, cabe às comissões de licitação dos órgãos públicos exigir dos participantes do certame certidão de registro e
quitação dos membros da equipe técnica nas respectivas entidades profissionais competentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191041

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Julgue o item a seguir, relativo a contratos de obras públicas.
 
O edital de processo de contratação de obra e serviço de engenharia deve conter, entre outras informações, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação,
bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público divulgar o cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191042

Questão 12: QUADRIX - Ana DUF (IDURB)/IDURB/Arquiteto e Urbanista/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com relação ao orçamento de referência para licitações, julgue o item.

Nas licitações do tipo “melhor técnica”, uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder‐se‐á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a
valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições propostas, com a proponente mais bem classificada, com base nos
orçamentos detalhados apresentados e nos respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes
que obtiveram a valorização mínima.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1202567

Questão 13: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

No processo licitatório, não compete à assessoria jurídica averiguar se está presente a causa de emergencialidade, mas apenas se há, nos autos, decreto que a
reconheça.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305137

Questão 14: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Suponha que o Município de Recife tenha instaurado uma licitação do tipo técnica e preço, na modalidade concorrência pública, para contratação de determinado projeto
arquitetônico. Considere que um dos licitantes, enquadrando-se nos critérios legais como empresa de pequeno porte (“empresa X”), tenha apresentado proposta superior
à do primeiro colocado (“empresa Y”). De acordo com a normatização do tema no âmbito municipal, estabelecida pelo Decreto nº 29.549, de 2016, a empresa X solicitou
o direito de preferência em função de “empate”, já que a empresa Y não se enquadra como empresa de pequeno porte, microempresa ou empreendedor individual. O
pleito apresentado afigura-se 

 a)  incabível, eis que a prerrogativa somente poderia ser exercida se a empresa Y também se enquadrasse como empresa de pequeno porte, microempresa ou
empreendedor individual, quando, então, deveria ser conferida preferência àquela que demonstrasse maior capacitação técnica para a realização do objeto licitado. 

 b)  incabível, eis que a preferência a empresas que se enquadrem em tal categoria não é passível de aplicação em licitações do tipo melhor técnica ou técnica e
preço, somente sendo cabível a aplicação de outras formas de tratamento favorecido, como a dispensa de apresentação de documentação de habilitação. 

 c)  cabível apenas na hipótese de a proposta econômica da empresa X situar-se até 5% abaixo da apresentada pela empresa Y, situação em que será dada à
empresa X a possibilidade de apresentar nova proposta e, sendo esta inferior à da empresa Y, sagrar-se vencedora. 

 d)  cabível, sendo aferido o empate pela ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada e, na hipótese da oferta da empresa X ser até 10% acima da
empresa Y, deverá ser assegurada a prerrogativa de apresentar proposta inferior à da empresa Y e, assim o fazendo, o objeto deverá ser adjudicado à empresa X. 

 e)  incabível, eis que a preferência em situação de empate somente é cabível na modalidade licitatória pregão, esta que não se coaduna com a adoção do tipo técnica
e preço ou melhor técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758300

Questão 15: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considere que em determinado certame instaurado pelo Município tenha sido exigida dos licitantes a apresentação de metodologia de execução. Tal circunstância
significa, necessariamente, que 

 a)  foi adotada a pré-qualificação dos licitantes, com o credenciamento como procedimento substitutivo da modalidade licitatória ordinariamente aplicável. 
 b)  o critério de julgamento adotado foi o de melhor técnica, utilizando-se a pontuação obtida com a metodologia apresentada. 
 c)  se trata de licitação do tipo técnica e preço, devendo a metodologia de execução ser avaliada após a apresentação da proposta econômica. 
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 d)  foi dispensada, na fase de habilitação, a apresentação de atestados, utilizando-se os elementos constantes da metodologia para fins de aferição da qualificação
técnica. 

 e)  o objeto licitado consiste em obras, serviços ou compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, devendo a metodologia ser avaliada exclusivamente por
critérios objetivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758305

Questão 16: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, nas licitações para fornecimento de bens, 

 a)  em qualquer hipótese, é desnecessária a comprovação de aptidão pela absoluta ausência de previsão legal. 
 b)  a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 c)  em qualquer hipótese, é desnecessária a comprovação de aptidão em razão da existência de dispositivo legal dispensando expressamente essa comprovação.
 d)  a comprovação de aptidão será feita obrigatoriamente através de atestados fornecidos exclusivamente por pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária

a apresentação de certidões. 
 e)  a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de certidões e atestados fornecidos exclusivamente por pessoa jurídica de direito público,

devendo o contratante apresentar necessariamente as duas modalidades de documentos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758849

Questão 17: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

 a)  não é admitido, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, sendo necessária a comprovação individual. 
 b)  é desnecessária a indicação da empresa responsável pelo consórcio uma vez que todos devem atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no

edital. 
 c)  há responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
 d)  não há impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio, sendo vedado apenas a participação de

forma isolada. 
 e)  a indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital, deverá ocorrer no prazo

preclusivo de 48 horas após a divulgação do consórcio licitante vencedor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758991

Questão 18: IBFC - TCI (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa correta quanto aos tipos de licitação, conforme a Lei Federal nº 8.666/93: 

 a)  Técnica e preço, maior lance, melhor técnica e menor preço 
 b)  Menor preço, convite, leilão e tomada de preços 
 c)  Concorrência, tomada de preços, leilão e convite
 d)  Convite, maior lance, menor preço e leilão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763557

Questão 19: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Engenharia Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A seção III da Lei nº 8.666/1993 trata dos Registros Cadastrais. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

 a)  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que fizerem licitações constantemente manterão registros cadastrais para efeito de
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, três anos.

 b)  O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados.
 c)  É vetado à unidade responsável pelo registro cadastral realizar chamamento público para o ingresso de novos interessados.
 d)  O certificado fornecido aos inscritos não poderá ser renovável.
 e)  É proibido às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outras entidades da Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/788550

Questão 20: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Acerca da documentação exigida para a habilitação nas licitações, marque a alternativa que NÃO condiz com o disposto na lei 8.666/1993: 

 a)  Habilitação jurídica. 
 b)  Regularidade fiscal e trabalhista. 
 c)  Qualificação técnica. 
 d)  Qualificação econômico-financeira. 
 e)  Regularidade ambiental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805360

Questão 21: FUNDATEC - ALeg (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
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A Lei nº 8.666/1993 determina que, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso, deverá ser utilizado o tipo de licitação:

 a)  Leilão.
 b)  Maior lance ou oferta.
 c)  Pregão.
 d)  Concorrência.
 e)  Melhor preço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806824

Questão 22: FUNDATEC - ALeg (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei nº 8.666/1993 insere que, na fase de habilitação de interessados, a Administração irá conferir se o licitante preenche os requisitos necessários previstos no edital e
considerados indispensáveis para a futura execução do contrato. O objetivo é assegurar que o licitante, caso venha a ser o vencedor do certame, tenha condições
técnicas, financeiras e idoneidade para cumprir adequadamente o contrato objeto da licitação. A análise de habilitação jurídica verifica

 a)  a boa situação financeira da empresa para cumprir os encargos do contrato. Isso deve ser feito de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis
previstos no edital.

 b)  a capacidade técnica do licitante para cumprir o objeto do contrato. Pode ser exigido, por exemplo, registro de entidade profissional competente, comprovação do
licitante de possuir, em seu quadro permanente, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes ao objeto da licitação, atestados fornecidos por outras empresas, dentre outros.

 c)  a possibilidade de atendimento das exigências do Fisco e da legislação trabalhista. Por exemplo, prova de inscrição no CPF ou no CNPJ, prova de regularidade
relativa ao INSS e ao FGTS, dentre outros.

 d)  que a contratada proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

 e)  a aptidão efetiva de exercer direitos e contrair obrigações. Por exemplo, cédula de identidade, registro comercial, estatuto social, ato constitutivo, etc.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806828

Questão 23: VUNESP - Adm (UFABC)/UFABC/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
É relativamente comum a participação de consórcios de empresas em licitações públicas. A esse respeito, é correto afirmar, com base na Lei nº 8.666/1993, que

 a)  o consórcio deverá estar constituído há ao menos 12 (doze) meses da data da publicação do edital para que possa participar da licitação.
 b)  todas as empresas que integram o consórcio terão as mesmas responsabilidades e participação no valor do contrato, representando de forma igual o consórcio

junto à Administração, sem a indicação de empresa líder.
 c)  há responsabilidade limitada dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, ao valor aportado

no ato de formação do consórcio.
 d)  há proibição de realização de consórcio envolvendo ao mesmo tempo empresas brasileiras e estrangeiras no caso de obras de engenharia.
 e)  há impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812640

Questão 24: VUNESP - Cont (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Os atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação, em virtude da Lei nº 8.666/93, fazem parte 

 a)  da apreciação da abertura dos envelopes relativos aos concorrentes. 
 b)  do procedimento e julgamento do processo.
 c)  do processo de licitação por modalidade concorrência. 
 d)  do procedimento de nomeação de procuradores representantes nos processos de licitação. 
 e)  das atividades de cadastramento de dados de participantes da modalidade de licitação leilão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817676

Questão 25: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, para a qualificação técnica, nas licitações poderão ser exigidas dos interessados os seguintes documentos: 

 a)  inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
 b)  prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). 
 c)  registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
 d)  prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 e)  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826015

Questão 26: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A habilitação é a fase da licitação em que 

 a)  se verificam possíveis irregularidades no edital. 
 b)  se determina se há recursos condizentes com os bens e serviços pedidos no edital. 
 c)  se verifica qual é o licitante que apresentou a melhor proposta. 
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 d)  o processo licitatório pode ser revogado por irregularidades. 
 e)  se verificam as condições do licitante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826017

Questão 27: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O projeto básico e/ou executivo, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o
licitante vencedor, especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação: 

 a)  não fazem parte do edital, mas devem estar disponíveis para o licitante interessado. 
 b)  devem ser apresentadas ao licitante vencedor após a homologação. 
 c)  devem aparecer no edital, logo após o preâmbulo do mesmo. 
 d)  podem ser incluídos no edital à critério da Administração. 
 e)  constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826021

Questão 28: VUNESP - Con (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Conforme preconizado na Lei de Licitação e Contratos – Lei nº 8.666/93, art. 34, no que tange aos registros e cadastros, é correto afirmar: 

 a)  ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o órgão representado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências. 
 b)  é facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 
 c)  o registro cadastral deverá ser restrito aos interessados no certame, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo a cada dois anos, à

atualização dos registros existentes, para o ingresso de novos interessados. 
 d)  aos inscritos será requerido certificado renovável sempre que atualizarem o registro de cadastro em novo certame. 
 e)  a qualquer tempo poderá ser alterado, todavia nunca suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências legais estabelecidas para

classificação cadastral.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831624

Questão 29: VUNESP - Tes (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Quanto à qualificação econômico-financeira nas licitações, é correto afirmar: 

 a)  poderão ser exigidos valores mínimos de faturamento anterior. 
 b)  pode-se exigir um capital mínimo de igual valor ao da contratação. 
 c)  para se avaliar a empresa, poderão ser usados quaisquer índices disponíveis na literatura especializada. 
 d)  poderá ser exigida certidão negativa de falência ou concordata. 
 e)  serão exigidos balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos cinco exercícios sociais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831821

Questão 30: Instituto AOCP - Adm Edi (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações, conforme estabelece a Lei nº 8.666/1993, é exigida dos interessados, dentre outras, documentação relativa 

 a)  a estudos técnicos, planejamentos e projetos, além de pareceres, perícias e avaliações em geral. 
 b)  a assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias relacionadas ao objeto. 
 c)  a laudos de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços que serão contratados. 
 d)  à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. 
 e)  a autorizações de patrocínio e declaração de responsáveis pela defesa de causas judiciais ou administrativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863522

Questão 31: CRESCER - Aux (Pref VG PI)/Pref VG (PI)/Administrativo/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei 8.666/93 estipula que para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados a apresentação de algumas documentações específicas. Representa um exemplo
de documentação relativa a qualificação técnica: 

 a)  Cédula de identidade.
 b)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
 c)  Registro comercial, no caso de empresa individua.
 d)  Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864771

Questão 32: Instituto AOCP - Farm (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a Lei n° 8666/93 e suas alterações, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  A Lei n° 8.666/93 é uma lei editada pela União, mas de caráter nacional, ou seja, se aplica a todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios). 
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 b)  As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios poderão editar regulamentos próprios, com disposições específicas, desde que sujeitos às normas gerais da Lei de Licitações. 

 c)  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva
abertura. 

 d)  Todos os casos de licitação dispensada se referem à alienação de bens. 
 e)  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa física de direito

público ou privado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865643

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Julgue o item subsequente, relativo a processos licitatórios.
 
A modalidade licitatória de concorrência admite que se estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes interessados.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874922

Questão 34: NC-UFPR - Fisio (UFPR)/UFPR/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando o que dispõe a Lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assinale a alternativa correta. 

 a)  São tipos de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 
 b)  É dispensável a licitação quando para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, visto que inviável a competição. 
 c)  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 d)  A declaração de nulidade do contrato administrativo produz efeitos a partir de sua publicação; os efeitos dos negócios firmados anteriormente à sua nulidade

serão mantidos, porém novos negócios não poderão ser realizados. 
 e)  A administração pública, desde não incorra em culpa in vigilando  e culpa in eligiendo, não responde pelos encargos previdenciários resultantes da execução do

contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877064

Questão 35: Instituto Excelência - Eng (Barra Velha)/Pref Barra Velha/Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com relação à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, é CORRETO afirmar:

 a)  Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, documentação relativa a itens como: habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e
trabalhista.

 b)  A licitação destina-se a garantir a observância da isonomia, a seleção da proposta mais barata para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável.

 c)  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados nos países da América Latina.
 d)  As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecem à seguinte sequência: projeto executivo, projeto básico e execução de obras e

serviços.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/880453

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para a execução de serviços de limpeza urbana, que compreendem coleta, remoção
e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a
indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei n.º 8.666/1993.
 
Dado o caráter emergencial do serviço, é dispensável a análise prévia da minuta do contrato pela assessoria jurídica do SLU.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908324

Questão 37: FUNDATEC - Adm (CRP 7)/CRP 7 (RS)/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Tendo vista a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), assinale a alternativa correta. 

 a)  Os chefes de poder executivo municipal de cidades com mais de 100.000 habitantes podem criar outros tipos de licitação para atender às especificidades locais. 
 b)  Tomada de Preço, Concorrência e Convite são tipos de licitação. 
 c)  A Concorrência é um tipo de licitação adequada para compras e aquisições de produtos e serviços de grande vulto. 
 d)  Concurso é uma modalidade de licitação. 
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 e)  Toda licitação busca garantir a aquisição do produto que seja ofertado pelo menor preço possível.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/918247

Questão 38: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Entre os atos administrativos praticados durante o processo licitatório, encontra-se a homologação. Com relação a ela, assinale a alternativa correta.

 a) Trata-se de ato administrativo que atesta que todos os requisitos do procedimento, licitatório ou não, necessários à contratação ocorreram regularmente.
 b) No caso da dispensa de licitação em razão do valor, a homologação dar-se-á por autoridade distinta da que autorizou a dispensa.
 c) A homologação gera direito à contratação.
 d) Homologação é ato transferível e delegável.
 e) Homologação é ato administrativo pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926612

Questão 39: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Em uma licitação na modalidade tomada de preços, verificou-se que todas as propostas apresentadas estavam incompatíveis com as exigências do edital de licitação e,
por essa razão, foram desclassificadas. Em vista do ocorrido, a Comissão de licitação deve 

 a)  propor à autoridade que autorizou o certame a contratação direta, por se tratar de licitação deserta. 
 b)  fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas, devidamente saneadas das incompatibilidades que justificaram a

desclassificação. 
 c)  propor à autoridade que autorizou o certame a contratação do licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, relevando as incompatibilidades, em vista do

princípio da economicidade. 
 d)  anular a licitação e propor à autoridade que autorizou o certame a republicação do edital, para coleta de novas propostas. 
 e)  revogar a licitação e propor à autoridade que autorizou o certame a contratação direta, por inexigibilidade de licitação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943379

Questão 40: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações regidas pela Lei nº 8.666/93, relativamente à regularidade fiscal e trabalhista, será exigida dos interessados, entre outras, prova de

 a)  inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

 b)  regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou declaração de que não emprega menores de dezoito anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de dezesseis anos.

 c)  inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Distrital, Estadual e Municipal do domicílio, da
sede, da matriz e de todas as filiais ou franquias do licitante principal.

 d)  inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho apenas da empresa líder, quando permitida a participação de empresas em consórcio na
licitação.

 e)  aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações
adequadas e disponíveis para a realização do objeto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949249

Questão 41: SUGEP - Eng (UFRPE)/UFRPE/Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A venda de bens imóveis da Administração Pública ocorrerá através de concorrência pública. O licitante deverá comprovar, na fase de habilitação:

 a) o recolhimento da quantia correspondente a 5% da avaliação do imóvel.
 b) a finalidade para a qual será utilizado o imóvel.
 c) a capacidade financeira para aquisição do imóvel.
 d) o pagamento do IPTU do imóvel que será adquirido.
 e) o recolhimento do ISS da empresa licitante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949260

Questão 42: VUNESP - Cont (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar,
válidos por, no máximo,

 a)  um ano.
 b)  dois anos.
 c)  três anos.
 d)  quatro anos.
 e)  cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951102

Questão 43: Instituto AOCP - Ass (UFRB)/UFRB/Administração/2019
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Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Dentre os procedimentos previstos para a licitação, como deve ser realizada a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação das propostas dos
concorrentes? 

 a)  Deve ser na forma de diligência destinada a esclarecer ou a complementar. 
 b)  Deve ser vedada à participação dos concorrentes por questões de sigilo. 
 c)  Deve ser com a presença de todos os concorrentes que enviaram propostas. 
 d)  Deve ser realizada sempre em ato público previamente designado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958493

Questão 44: FUNDATEC - AAd (Pref S Missões)/Pref S das Missões/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações, será exigida dos interessados, exclusivamente, a documentação relativa à: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e ao cumprimento do disposto na Constituição Federal, relativo ao trabalho do menor. Sendo assim, segundo as
disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, NÃO integra a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista a prova de:

 a)  Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

 b)  Inexistência de falência ou concordata, mediante a apresentação de certidão negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica.

 c)  Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 d)  Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos

sociais instituídos por lei.
 e)  Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960299

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Engenharia Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Nos certames licitatórios, modalidade, regime de execução e tipo de licitação são elementos que devem constar do preâmbulo do edital de licitação e estar perfeitamente
identificados de acordo com a Lei n.º 8.666/1993. Assinale a opção que apresenta, na ordem em que aparecem, uma modalidade, um regime de execução e um tipo de
licitação. 

 a) concorrência / melhor técnica / tarefa 
 b)  melhor técnica / empreitada por preço unitário / concurso 
 c) convite / empreitada integral / menor preço 
 d) empreitada por preço global / maior lance / tomada de preços 
 e)  técnica e preço / leilão / empreitada por preço unitário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973053

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Após a assinatura de um contrato público, cujo objeto foi o desenvolvimento de um sistema informatizado de controle de diárias e passagens, o representante da
empresa contratada solicitou a troca do responsável técnico, que era o detentor do acervo técnico apresentado na licitação.

Com relação a essa solicitação, é correto afirmar que, conforme a Lei n.º 8.666/1993, o responsável técnico só poderá ser substituído por um profissional com 

 a) a mesma formação acadêmica, a critério do contratado. 
 b)  formação acadêmica equivalente, a critério do contratado. 
 c)  experiência equivalente, a critério do contratado. 
 d)  a mesma formação acadêmica, a critério da administração. 
 e)  experiência equivalente, a critério da administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973141

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Em determinado processo licitatório para a realização de estudo técnico com vistas a ampliar uma malha viária estadual, o vencedor do certame foi decidido em função
da maior média ponderada que envolvia pontuações atribuídas a preço proposto e técnica a ser utilizada, com pesos propostos pela administração e publicados em edital.

Nesse caso, foi praticada a licitação de tipo 

 a) menor preço. 
 b)  preço e técnica. 
 c) melhor técnica. 
 d)  melhor lance. 
 e)  melhor oferta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973447

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
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Em uma licitação, o ato de adjudicação 

 a) ocorre quando a autoridade gestora verifica se o processo licitatório ocorreu de acordo com a lei e com o edital. 
 b)  consiste em verificar se o produto oferecido pelos licitantes está de acordo com o que é indicado no edital, momento em que é gerada uma classificação com as

melhores condições em primeiro lugar. 
 c) consiste na entrega do objeto da licitação ao vencedor do certame. 
 d) consiste na validação das condições fiscais, econômicas, técnicas e trabalhistas dos licitantes. 
 e) ocorre quando a área jurídica da organização autoriza a publicação do edital licitatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973511

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando a legislação pertinente e o entendimento do STJ, assinale a opção correta acerca de licitações públicas. 

 a) Sociedade empresária em recuperação judicial não pode participar de licitação, ainda que demonstre, na fase de habilitação, sua viabilidade econômica. 
 b) Em caso de parceria público-privada, é dispensável a submissão da minuta do edital à realização de consulta pública. 
 c) A declaração de nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia licitação impossibilita, em qualquer hipótese, a administração de indenizar o

contratado. 
 d) Segundo o entendimento do STJ, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação não é presumido. 
 e) As minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974738

Questão 50: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, em relação aos princípios básicos que devem ser respeitados no procedimento licitatório, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

I. Julgamento subjetivo, respeitado o interesse público. 
II. Probidade Administrativa. 
III. Vinculação ao instrumento convocatório. 
IV. Publicidade.

 a)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
 b)  As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
 c)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
 d)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976412

Questão 51: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Dentre a documentação relativa à qualificação técnica para a habilitação nas licitações, a Lei n. 8.666/1993 permite a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/982071

Questão 52: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Segundo a Lei n. 8.666/1993, nas licitações para a execução de obras, serviços e nas compras de bens, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administração poderá permitir aos licitantes, no prazo de oito dias, a apresentação de nova documentação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/982072

Questão 53: FEPESE - Tec (Campos Novos)/Pref Campos Novos/Apoio Administrativo/Efetivo/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei 8.666/93 diz em seu art. 40 que “o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade,
o regime de execução e o tipo da licitação (…)”.

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de licitação, segundo a referida lei.

 a)  Leilão 
 b)  Pregão 
 c)  Concorrência 
 d)  Maior lance ou oferta 
 e)  Maior lance e técnica

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997354
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Questão 54: INSTITUTO BRASIL - Adv (Pref Irani)/Pref Irani/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Na modalidade Tomada de Preços do Tipo Técnica e Preço, o prazo fixado para a apresentação das propostas, somado a partir da publicação do aviso, não será inferior:

 a)  a 8 (oito) dias úteis.
 b)  a 15 (quinze) dias.
 c)  a 30 (trinta) dias.
 d)  a 15 (quinze) dias úteis.
 e)  a 30 (trinta) dias úteis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/998982

Questão 55: CS UFG - Tecno (IF Goiano)/IF GOIANO/Gestão Pública/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Toda pessoa, física ou jurídica, que pretenda fornecer bens ou serviços aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional tem que,
necessariamente, registrar-se no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). Desta forma, em regra, fica vedada a aquisição de materiais e serviços
junto a fornecedores não cadastrados 

 a)  nas modalidades de licitação de menor vulto e nos casos de dispensa ou inexigibilidade. 
 b)  conforme a modalidade de licitação, excluindo-se os casos de dispensa ou inexigibilidade. 
 c)  qualquer que seja a modalidade de licitação, inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade. 
 d)  nas modalidades de licitação de maior vulto e nos casos de dispensa ou inexigibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000161

Questão 56: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até cinco dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis. 

 b)  A regra de que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente atrelada, sob pena de ofensa aos princípios
da legalidade, moralidade e isonomia, consolida o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 c)  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica, poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno
contra irregularidades na aplicação da Lei nº 8.666/93. 

 d)  Após a fase inicial de habilitação preliminar, o licitante pode desistir de sua proposta sem a obrigatoriedade de declinar o motivo, não podendo a Comissão de
licitação, nesta fase procedimental, recusá-la. 

 e)  O Superior Tribunal de Justiça tem externado que, em casos de fraude à licitação, o prejuízo ao erário que gera a lesividade apta a ensejar a nulidade e o
ressarcimento ao erário é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta. Baseia-se na presunção
de que a obediência aos ditames constitucionais garantirá a escolha da melhor proposta em ambiente de igualdade de condições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1005057

Questão 57: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Técnico em Contabilidade/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações, de acordo com a Lei nº 8.666/1993, exigir-se-á dos interessados uma série de documentos que objetivam comprovar sua capacidade
jurídica, técnica, social e outros. A edição da Lei n° 12.240/2011 acrescentou uma nova exigência. Identifique-a nas alternativas disponibilizadas.

 a)  Regularidade trabalhista.
 b)  Regularidade fiscal.
 c)  Habilitação jurídica.
 d)  Regularidade econômica.
 e)  Qualificação financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008965

Questão 58: Instituto AOCP - AC (IBGE)/IBGE/Logística/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Conforme descrito na Lei Federal nº 8.666/93, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para
efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 

 a)  03 meses. 
 b)  06 meses. 
 c)  09 meses. 
 d)  1 ano. 
 e)  2 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1012712

Questão 59: CONSULPAM - Eng Civ (Resende)/Pref Resende/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O item CORRETO, conforme Art. 47. da Lei 8.666, é:
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 a)  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por tarefa, a Administração deverá fornecer
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e
completo conhecimento do objeto da licitação.

 b)  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração deverá
fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e
completo conhecimento do objeto da licitação.

 c)  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço unitário, a Administração deverá
fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e
completo conhecimento do objeto da licitação.

 d)  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço unitário e integral, a Administração
deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços
com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030957

Questão 60: FDC - Comp (SEHAC)/SEHAC/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Nas compras públicas, o tipo de licitação define o critério de julgamento utilizado para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. O tipo de licitação
utilizado para contratar serviços de natureza intelectual, como a elaboração de projetos, cálculos, fiscalização e supervisão, é a:

 a)  melhor técnica;
 b)  melhor preço;
 c)  maior lance;
 d)  melhor oferta;
 e)  técnica e preço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036527

Questão 61: FDC - Comp (SEHAC)/SEHAC/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para habilitação dos fornecedores interessados em participar das licitações, será exigido, dentre outros, declaração de que não emprega no trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e menores de 16 (dezesseis), salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, além de:

 a)  habilitação técnica, habilitação jurídica, quali-ficação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista;
 b)  comprovação de inscrição no respectivo conselho de classe, documento de quitação sindical e inscrição na junta comercial;
 c)  certificado de vacina dos filhos menores, alvará de funcionamento e comprovante de situação bancária;
 d)  cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa e o CPF dos sócios;
 e)  consulta ao Serasa e ao SPC.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036531

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a construção de uma obra pública, conforme previsão em edital, o qual permite o consórcio, será realizada licitação da qual poderão participar empresas tanto
nacionais quanto estrangeiras.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
 
A participação na referida licitação de empresas estrangeiras como consorciadas está em conformidade com a legislação pertinente, pois é permitida desde que, além do
atendimento às demais exigências legais, a liderança seja de empresa brasileira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041192

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a construção de uma obra pública, conforme previsão em edital, o qual permite o consórcio, será realizada licitação da qual poderão participar empresas tanto
nacionais quanto estrangeiras.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
 
No processo de licitação em exame, não poderá ocorrer a participação simultânea de uma mesma empresa isoladamente e em consórcio, em razão de impedimento legal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041194

Questão 64: VUNESP - Ag Com (SEMAE Pira)/SEMAE PIRACICABA/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O conjunto de procedimentos adotados pela Administração Pública que visa à aquisição de bens e serviços recebe o nome de

 a)  convocação.
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 b)  petição.
 c)  edital.
 d)  certidão.
 e)  licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043145

Questão 65: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 – Dos Registros Cadastrais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
 

I. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a
proceder, com periodicidade mínima anual, por meio da imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial, a chamamento público para a atualização dos registros
existentes e para o ingresso de novos interessados.
 
II. Obrigatório às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
 
III. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências.
 
IV. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros
cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 2 (dois) ano.

 a) Somente três assertivas estão incorretas.
 b) Somente duas assertivas estão incorretas.
 c) Todas as assertivas estão incorretas.
 d) Somente uma assertiva está incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058475

Questão 66: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa incorreta sobre os tipos de licitação mais utilizados para o julgamento das propostas.

 a) Os tipos mais utilizados são menor preço, melhor técnica e técnica e preço
 b) Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza, predominantemente intelectual, em especial

na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e, de engenharia consultiva em geral
 c) Em “melhor técnica” a proposta mais vantajosa para a administração é escolhida após negociação das condições ofertadas com a proponente melhor classificada
 d) É obrigatório aplicar o tipo de licitação “técnica e preço” na aquisição de bens e serviços de informática quando realizada na modalidade convite

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075228

Questão 67: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considere os procedimentos para abertura do processo licitatório e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) Procedimento licitatório, caracteriza ato administrativo formal, praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
 
(  ) Na fase interna do procedimento de licitação pública será solicitado a aprovação da autoridade competente para início do processo licitatório, devidamente
motivada e analisada sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público.
 
(  ) Na fase interna do procedimento de licitação pública será solicitado elaboração de termo de referência, prévio e obrigatório nas licitações para contratação de
bens e serviços comuns, em casos de concorrência, tomada de preços e convite.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a) F, F, V
 b) V, V, F
 c) V, F, F
 d) F, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075229

Questão 68: COCP IFMT - Ass Adm (IF MT)/IF MT/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei 8.666/1993, em seu Artigo 45, descreve que o julgamento das propostas de uma licitação será objetivo, devendo à Comissão de licitação ou ao responsável pelo
convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Assinale a alternativa INCORRETA que, para os efeitos deste Artigo, não
constitui um tipo de licitação.

 a)  A de menor preço.
 b)  A de melhor técnica.
 c)  A de técnica e preço.
 d)  A de menor lance ou oferta.
 e)  A de maior lance ou oferta.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1089584

Questão 69: IADES - Ag Fisc (CAU MT)/CAU MT/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa que indica a documentação exigida para habilitação na licitação. 

 a)  Certidão de antecedentes criminais da empresa. 
 b)  Comprovação de número mínimo de empregados. 
 c)  Qualificação técnica. 
 d)  Comprovação de atividade. 
 e)  Capital social da empresa de, no mínimo, R$ 50.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117200

Questão 70: IADES - Ass Adm (CAU MT)/CAU MT/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Qual é o nome dado à licitação em que não comparecem interessados? 

 a)  Fracassada 
 b)  Improcedente 
 c)  Deserta 
 d)  Rescindida 
 e)  Infundada

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117659

Questão 71: CEV UECE - Ana Sn (Pref Sobral)/Pref Sobral/Engenharia Civil/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Considerando o artigo 43 da referida Lei, analise os
procedimentos apresentados a seguir e assinale com V o que for verdadeiro (Consta no artigo.) e com F o que for falso (Não consta no artigo.):
 

( ) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;
 
( ) retenção dos envelopes fechados dos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, mesmo que não tenha havido recurso ou após sua
denegação;
 
( ) abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
 
( ) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
 
( ) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação e arbítrio da Comissão de Licitação.

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a)  F, V, V, F, F.
 b)  V, F, V, V, F.
 c)  V, F, F, V, V.
 d)  F, V, F, F, V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121149

Questão 72: CRESCER - Proc (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
 

I. habilitação jurídica.
 
II. qualificação técnica;
 
III. qualificação econômico-financeira
 
IV. regularidade fiscal e trabalhista

 
Estão corretos os itens:

 a) I e II
 b) II e III
 c) I, II e III
 d) I, II, III e IV

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131054
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Questão 73: AVANÇASP - Comp (Pref Pereiras)/Pref Pereiras/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com o artigo 27 da Lei n. 8.666/1993, para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a, EXCETO: 

 a)  regularidade fiscal e trabalhista. 
 b)  habilitação jurídica. 
 c)  qualificação econômico-financeira. 
 d)  carta de recomendação. 
 e)  qualificação técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147090

Questão 74: MetroCapital - PJur (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Prefeitura deseja publicar licitação para contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Desse modo referida contratação 

 a)  poderá se dar na modalidade "Pregão Presencial" ou "Eletrônico", qualquer que seja o valor, por se tratar de serviço comum. 
 b)  deverá ser realizada na modalidade "tomada de preços", do tipo "menor preço" se o valor estimado da contratação for superior a R$ 80.000,00 e inferior a R$

650.000,00, nos termos do artigo 23, II, alínea "b", devendo ser seguido o rito previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 c)  deverá ser realizada na modalidade "concorrência", do tipo "menor preço" se o valor estimado da contratação for superior a R$ 650.000,00, nos termos do artigo

23, II, alínea "c", devendo ser seguido o rito previsto na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 d)  poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação, em se tratando de serviços especializados de natureza intelectual. 
 e)  deverá ser processada com o tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", seguindo-se o regramento específico previsto na Lei Federal nº 12.232/2010.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148582

Questão 75: FEPESE - Ass (Florianópolis)/Pref Florianópolis/Jurídico/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
É correto afirmar sobre a Habilitação no processo licitatório.

 a)  A exigência de comprovação de atividade ou aptidão deverá ser limitada em tempo e época conforme definido no instrumento convocatório.
 b)  O licitante deverá comprovar a realização de serviços de mesma natureza, relevância técnica e quantidades, igual ou superiores, ao objeto a ser executado.
 c)  O licitante deverá comprovar a propriedade e a localização dos bens essenciais para o cumprimento do objeto, quando da apresentação da sua proposta.
 d)  A comprovação da aptidão poderá ser feita por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
 e)  Não será admitida a comprovação de aptidão técnica por meio da apresentação de serviço similar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151600

Questão 76: Instituto Consulplan - Ges Cont (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando os dizeres da Lei nº 8.666/1993, são documentos relativos à habilitação jurídica, EXCETO:

 a)  Registro comercial, no caso de empresa individual.
 b)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
 c)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores.
 d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153622

Questão 77: Instituto Consulplan - Ges Cont (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
São normas a serem seguidas, considerando o disposto na Lei nº 8.666/1993, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, EXCETO:

 a)  Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados.
 b)  Possibilidade de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente.
 c)  Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital.
 d)  Admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153626

Questão 78: Instituto Consulplan - TLic (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Na fase de julgamento da licitação por concorrência, o licitante que apresentar proposta 

 a)  com valor exorbitante será desclassificado. 
 b)  com valor inexequível será declarado vencedor. 
 c)  em desconformidade com o edital será inabilitado. 
 d)  extemporânea fica impedido de licitar no próximo certame.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167536
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Questão 79: QUADRIX - Cont (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito da gestão dos recursos públicos, julgue o item.
 
A comprovação de aptidão técnica em uma licitação pública deve ser objetivamente limitada em termos temporais e geográficos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197206

Questão 80: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Levando-se em consideração que TIPO, na lei de licitações, não é sinônimo de MODALIDADE; sendo TIPO considerado como critério básico de julgamento, ou seja, julga-
se com base no TIPO. Assinale a alternativa que registra os tipos de licitação, de acordo com a Lei nº 8.666 de 1993:

 a)  Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta.
 b)  Concorrência, tomada de preços, convite, técnica e preço e maior lance ou oferta.
 c)  Menor preço, concorrência, técnica e preço, convite e maior lance ou oferta.
 d)  Menor preço, melhor técnica, concurso, leilão, pregão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199945

Questão 81: QUADRIX - Ag (CRESS 19 (GO))/CRESS 19 (GO)/Administrativo/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das competências dos ministérios integrantes da presidência da República e dos deveres do administrador público, julgue o item.
 
Se o objeto de determinada licitação for adjudicado à empresa vencedora, o administrador público poderá se recusar a assinar o contrato correspondente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207839

Questão 82: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Contabilidade/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, na modalidade de licitação denominada concorrência, o requisito prévio que diz respeito à regularidade formal do candidato, no que se
refere à sua personalidade, ao demonstrar aptidão efetiva para exercer direitos e contrair obrigações denomina-se: 

 a)  habilitação jurídica.
 b)  qualificação técnica.
 c)  regularidade fiscal.
 d)  qualificação econômico- fiscal.
 e)  habilitação profissional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229977

Questão 83: Instituto Excelência - Cont C (Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa em indica o ato da Administração que atribui ao vencedor da licitação o seu objeto:

 a) Adjudicação compulsória.
 b) Habilitação do licitante.
 c) Julgamento objetivo da licitação.
 d) Vinculação ao instrumento convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1260982

Questão 84: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (S Martinho S)/Pref S Martinho da S/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a audiência pública em Licitações, assinalar a alternativa CORRETA: 

 a)  Os interessados terão acesso às informações pertinentes ao objeto da licitação, mas não poderão se manifestar a respeito. 
 b)  É obrigatória a realização em licitações de valores mais elevados. 
 c)  É realizada posteriormente à publicação do edital de licitações. 
 d)  Realização com antecedência mínima de 30 dias da publicação do edital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1270221

Questão 85: CONTEMAX - AAd (Pref Aroeiras)/Pref Aroeiras/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere à habilitação nas licitações, é INCORRETO afirmar que se exigirão dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
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 a)  Habilitação jurídica.
 b)  Qualificação técnica.
 c)  Qualificação econômico-financeira
 d)  Regularidade fiscal.
 e)  Regularidade fiscal e trabalhista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284006

Questão 86: OBJETIVA CONCURSOS - PJ (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
 
Em verdade, a expressão _________________ é equivocada, porque pode dar a ideia de que, uma vez concluído o julgamento, a administração está obrigada a
adjudicar; isto não ocorre, porque a ______________ pode ocorrer em qualquer fase da licitação.

 a) extinção do contrato - anulação
 b) justo motivo - contratação imediata
 c) adjudicação compulsória - revogação motivada
 d) concorrências públicas - extinção do contrato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1291098

Questão 87: IBGP - Aux (Andrelândia)/Pref Andrelândia/Administrativo I/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, estabelece que para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente a seguinte documentação, EXCETO:

 a)  Habilitação jurídica.
 b)  Qualificação econômico-financeira e técnica.
 c)  Comprovação de capital nacional.
 d)  Regularidade fiscal e trabalhista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1331886

Questão 88: FAFIPA - Ag ProfS (CREA PR)/CREA PR/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A fase de habilitação, nos ditames da Lei nº 8.666/93, é o momento em que serão exigidos dos interessados em determinada licitação apresentar habilitação jurídica,
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, entre outros. Desta forma, sobre a qualificação econômico-financeira, analise as alternativas e assinale a
INCORRETA:

 a)  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira deve conter balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

 b)  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira deve conter certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

 c)  É obrigatória a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade
financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

 d)  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

 e)  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1335984

Questão 89: FAFIPA - Ag ProfS (CREA PR)/CREA PR/2019
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Acerca dos registros cadastrais, tema disposto na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
 

I. Os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma
regulamentar, válidos por, no máximo, um ano.
 
II. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a
proceder, no mínimo semestralmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o
ingresso de novos interessados.
 
III. É vedada às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
 
IV. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para classificação
cadastral.

 

 a)  Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 b)  Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 c)  Apenas a assertiva II está correta.
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 d)  Apenas a assertiva III está correta.
 e)  Todas as assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1335986

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Durante o processo licitatório de uma obra regido pela Lei n.º 8.666/1993, a comissão de licitação inabilitou uma das empresas construtoras licitantes ao constatar que
ela não tinha registro no conselho regional de engenharia e agronomia nem no conselho de arquitetura e urbanismo, apesar de possuir, em seu quadro permanente de
empregados, engenheiros civis habilitados para executar a obra licitada.

Além disso, o edital de licitação exigia, para a avaliação da capacidade técnico-profissional dos licitantes, atestados técnicos fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas, os
quais deveriam indicar as quantidades mínimas de serviços relevantes para a obra.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da lei nela mencionada.

A exigência de indicação de quantidades mínimas de serviços relevantes para a avaliação da capacidade técnico-profissional dos licitantes é legalmente aceitável, pois
garante o princípio do julgamento objetivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576865

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Durante o processo licitatório de uma obra regido pela Lei n.º 8.666/1993, a comissão de licitação inabilitou uma das empresas construtoras licitantes ao constatar que
ela não tinha registro no conselho regional de engenharia e agronomia nem no conselho de arquitetura e urbanismo, apesar de possuir, em seu quadro permanente de
empregados, engenheiros civis habilitados para executar a obra licitada.

Além disso, o edital de licitação exigia, para a avaliação da capacidade técnico-profissional dos licitantes, atestados técnicos fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas, os
quais deveriam indicar as quantidades mínimas de serviços relevantes para a obra.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da lei nela mencionada.
 
A inabilitação da empresa pela comissão de licitação feriu a lei em questão, pois, no caso, o registro da empresa nas entidades profissionais não poderia ser exigido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576866

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Durante o processo licitatório de uma obra regido pela Lei n.º 8.666/1993, a comissão de licitação inabilitou uma das empresas construtoras licitantes ao constatar que
ela não tinha registro no conselho regional de engenharia e agronomia nem no conselho de arquitetura e urbanismo, apesar de possuir, em seu quadro permanente de
empregados, engenheiros civis habilitados para executar a obra licitada.

Além disso, o edital de licitação exigia, para a avaliação da capacidade técnico-profissional dos licitantes, atestados técnicos fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas, os
quais deveriam indicar as quantidades mínimas de serviços relevantes para a obra.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da lei nela mencionada.
 
O edital de licitação descumpriu a legislação ao exigir atestados técnicos fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas, pois apenas os de pessoas jurídicas podem ser
aceitos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576867

Questão 93: FUNDATEC - Insp Pol (PC RS)/PC RS/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Na Lei nº 8.666/1993, pode ser encontrada a seguinte definição:

 a)  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

 b)  A compra caracteriza-se pela aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez, não sendo permitido o fornecimento parcelado.
 c)  Não há impeditivo a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, de participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
 d)  Uma das hipóteses em que é dispensável a licitação ocorre quando não houver a participação de interessados na licitação anterior e esta, justificadamente, não

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, autorizando-se, para tanto, alteração das condições preestabelecidas.
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 e)  É facultativa a submissão das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, a exame e aprovação prévios, pela
assessoria jurídica da Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593062

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A construção de um prédio público, fruto de um projeto básico padrão, foi licitada adotando-se o regime de execução empreitada por preço global e a concorrência como
modalidade de licitação. Durante a divulgação do edital, alguns licitantes questionaram que as informações do projeto básico estavam incompletas, o que não foi aceito
pela comissão de licitação. O prédio foi orçado em trinta milhões de reais e a licitante vencedora apresentou uma proposta de vinte milhões de reais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, de acordo com a legislação pertinente a licitações públicas.
 
A proposta vencedora deveria ter sido desclassificada, pois o valor apresentado é inferior a setenta por cento do valor orçado pela administração.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595746

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A construção de um prédio público, fruto de um projeto básico padrão, foi licitada adotando-se o regime de execução empreitada por preço global e a concorrência como
modalidade delicitação. Durante a divulgação do edital, alguns licitantes questionaram que as informações do projeto básico estavam incompletas, o que não foi aceito
pela comissão de licitação. O prédio foi orçado em trinta milhões de reais e a licitante vencedora apresentou uma proposta de vinte milhões de reais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, de acordo com a legislação pertinente a licitações públicas.
 
Caso fosse aceito o questionamento de que as informações do projeto básico estavam incompletas, a comissão de licitações poderia sanar esse problema mudando o
regime de execução para empreitada por preço unitário.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595747

Questão 96: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Administrador/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Conforme a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizam frequentemente licitações devem manter registros
cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, pelo período máximo de

 a)  seis meses.
 b)  um ano.
 c)  dois anos.
 d)  três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/601555

Questão 97: Instituto AOCP - Per (ITEP RN)/ITEP RN/Criminal/Ciências Contábeis e Ciências Econômicas/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos
interessados determinada documentação.
 
São documentos para habilitação nas licitações:

(   )  habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômica-financeira.

(   )  qualificação técnica; qualificação econômica-financeira; regularidade fiscal.

(   )  habilitação jurídica; qualificação técnica; habilitação exclusiva.

 a)  V – V – V. 
 b)  F – V – F. 
 c)  F – F – V. 
 d)  V – V – F. 
 e)  V – F – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/607772

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 5/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A licitação para a construção de determinado prédio público encontra-se na fase de divulgação. Faltando cinco dias úteis para findar o prazo de recebimento das
propostas, que foi de cinquenta dias, uma licitante protocolou pedido de impugnação do edital. Quando do recebimento do pedido, a comissão de licitação observou que
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a licitante questiona a exigência de atestados emitidos no máximo há dez anos e por pessoas jurídicas para a comprovação de aptidão, assim como a proibição da
utilização de atestados emitidos por pessoas físicas para tal fim.
 
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993.
 
O prazo de cinquenta dias para o recebimento das propostas é exorbitante, contrariando os prazos máximos definidos em lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617700

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 5/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A licitação para a construção de determinado prédio público encontra-se na fase de divulgação. Faltando cinco dias úteis para findar o prazo de recebimento das
propostas, que foi de cinquenta dias, uma licitante protocolou pedido de impugnação do edital. Quando do recebimento do pedido, a comissão de licitação observou que
a licitante questiona a exigência de atestados emitidos no máximo há dez anos e por pessoas jurídicas para a comprovação de aptidão, assim como a proibição da
utilização de atestados emitidos por pessoas físicas para tal fim.
 
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993.
 
O edital não poderia restringir a aceitação de atestados emitidos no prazo máximo de dez anos, pois a legislação não permite limitações de tempo ou de época.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617707

Questão 100: CESGRANRIO - Adv (PETRO)/PETROBRAS/Júnior/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei n° 8.666/1993 dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Pública. Em relação à documentação necessária à habilitação para a concorrência
fica estabelecido que

 a)  são prescindíveis a habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista. 
 b)  poderá haver dispensa de parte da documentação a critério discricionário do administrador público.
 c)  poderá haver dispensa de sua apresentação, no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.
 d)  poderá ocorrer sua substituição por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, ainda que não previsto no edital.
 e)  poderão as empresas estrangeiras ser dispensadas de parte da documentação se oferecerem caução em dinheiro.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/619398

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Infraestrutura/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para licitar uma obra pública, a licitante deverá comprovar sua aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestados

 a) emitidos por pessoa física ou jurídica, de obras similares ao da obra a ser executada. 
 b)  de obras de complexidade tecnológica e operacional superior ao da obra a ser executada. 
 c)  de obras executadas nos últimos vinte anos. 
 d)  limitados às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo. 
 e)  de obras executadas na região da licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/621412

Questão 102: CONSULPLAN - Eng Civ (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os avisos contendo os resumos dos editais das
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência,
sendo que o aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação, e
o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de, EXCETO:

 a)  Dez dias para leilão.
 b)  Cinco dias úteis para carta convite.
 c)  Quarenta e cinco dias para concurso.
 d)  Trinta dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623262

Questão 103: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Estabelece a lei que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas pela
assessoria jurídica da administração pública. Por isso, é dever do advogado público conhecer, em detalhes, o regramento licitatório para a escolha da melhor proposta.
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Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 

 a)  Para estimular a competição entre os proponentes, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão isentadas dos tributos incidentes sobre a operação
final de venda. 

 b)  É facultada à comissão licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, com a inclusão, nessa fase, de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 c)  Visando à escolha da melhor proposta para a administração, em ato motivado da assessoria jurídica da administração, poderá ser considerada a oferta de
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 d)  Projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

 e)  É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às
previsões reais do projeto básico ou executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623827

Questão 104: FUNRIO - Ana Leg (CM SJM)/CM SJM/Analista Administrativo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Avalie, com base no Art. 43 da Lei 8.666/93, se a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

 
I. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação.
 
II. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação.
 
III. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
 
IV. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
 
V. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.
 
VI. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

 
Estão corretos os procedimentos:

 a)  I, II e III, apenas.
 b)  III, IV, V e VI, apenas.
 c)  I, II, III, IV e VI, apenas.
 d)  II, III, V e VI, apenas.
 e)  I, II, III, IV, V e VI.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629303

Questão 105: CESGRANRIO - Adv (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Quando a Lei nº 8.666/1993 estabelece os critérios de julgamento como sendo menor preço, melhor técnica e outros, está estabelecendo o denominado principio do
julgamento 

 a)  competitivo 
 b)  especial 
 c)  equiparado 
 d)  objetivo 
 e)  subjetivo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637899

Questão 106: CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (EBSERH)/EBSERH/Gestão Hospitalar/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere à hotelaria hospitalar, julgue o seguinte item.
 
Cabe à administração pública exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/646853

Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Um hospital público divulgou edital de licitação para a contratação de serviços continuados de limpeza e manutenção predial. Após a homologação da licitação, a empresa
detentora da proposta vencedora, alegando que havia passado muito tempo após a entrega da proposta, se recusou a assinar o contrato com a administração, mas
concordaria em assiná-lo, desde que os valores fossem corrigidos e houvesse a garantia de manter o contrato com prazo de execução de sessenta meses.
 



19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605064/imprimir 22/38

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, à luz da legislação vigente.
 
A recusa da licitante detentora da proposta vencedora em assinar o contrato não possui amparo legal, pois a obrigação da adjudicatária em contratar com a
administração cessa somente em casos de anulação ou revogação da licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647630

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A administração de um hospital público decidiu ampliar suas instalações físicas, tendo em vista o aumento crescente de demanda. Acerca dos cuidados que se deve ter
para contratar as intervenções necessárias, julgue o item subsequente, com base nas normas gerais de licitações e contratos públicos.
 
Segundo a legislação vigente, considera-se obra a ampliação de instalações hospitalares.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647633

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A administração de um hospital público decidiu ampliar suas instalações físicas, tendo em vista o aumento crescente de demanda. Acerca dos cuidados que se deve ter
para contratar as intervenções necessárias, julgue o item subsequente, com base nas normas gerais de licitações e contratos públicos.
 
Na obra em questão, por ser uma ampliação de uma edificação já existente e permitir maior flexibilização durante sua execução, a elaboração do projeto básico para
definir o objeto a ser licitado dispensa o detalhamento de soluções técnicas globais e localizadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647636

Questão 110: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Acerca dos princípios do processo licitatório, julgue o item que se segue.
 
Durante a execução de um contrato, a fim de garantir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, para qualquer alteração contratual que modifique condições
previstas inicialmente no edital de licitação, é necessário consultar os licitantes à época da licitação a respeito dessas alterações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647648

Questão 111: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Acerca dos princípios do processo licitatório, julgue o item que se segue.
 
Durante a fase de julgamento das propostas no processo licitatório, fere o princípio do julgamento objetivo a adoção de critérios de análise não previstos no edital,
mesmo que embasados na experiência da comissão de licitações e com objetivos claros de garantir a proposta mais vantajosa para a administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647649

Questão 112: CEBRASPE (CESPE) - Ass Adm (EBSERH)/EBSERH/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Julgue o item subsequente de acordo com a orientação traçada pela Lei n.º 8.666/1993.
 
Para a habilitação nas licitações, serão exigidas dos licitantes, além de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e
trabalhista.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647845

Questão 113: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), assinale a alternativa correta.
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 a) No caso de consórcios públicos, aplicarse- á o dobro dos valores das modalidades de licitação quando formado por até 2 (dois) entes da Federação, e o triplo,
quando formado por maior número.

 b) Na tomada de preço, quando a licitação for do tipo “melhor técnica”, o intervalo mínimo entre a divulgação do edital e o recebimento das propostas é de 30
(trinta) dias.

 c) É dispensável a licitação quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, ouvido o Conselho da República.
 d) Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar a eles o prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação de nova documentação.
 e) É autorizado, nos procedimentos licitatórios, estabelecer margem de preferência, inclusive margem adicional aos serviços nacionais resultantes de desenvolvimento

e inovação tecnológica realizados no País, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 15% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652856

Questão 114: FUMARC - Ana (CEMIG)/CEMIG/Gestão/Administrativa Jr/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Você está encarregado da habilitação das licitações segundo a Lei 8.666/93. Para a habilitação dos interessados, você exigirá deles: habilitação jurídica; qualificação
técnica; qualificação econômico-financeira; cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal.

Sobre o texto acima, é CORRETO afirmar: 

 a)  Falta a exigência da comprovação de urgência ou emergência da licitação. 
 b)  Não se exige o cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7º da Constituição Federal. 
 c)  No conjunto das exigências, falta a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 
 d)  O conjunto das exigências está completo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654312

Questão 115: IBFC - AuxLg (CM F Santana)/CM Feira de Stana/Administrativo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere aos tipos de licitação, expressamente previstos na Lei 8666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), assinale a alternativa correta:

 a) São tipos de licitação a empreitada integral, a consulta e a tarefa
 b) Menor preço é o tipo de licitação em que o parâmetro de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública determina que será tido como vencedor

o proponente que vier a apresentar a proposta com menor preço, desde que consoante as especificações do instrumento convocatório
 c) A lei de licitações e contratos administrativos admite o tipo de licitação “concorrência”, para parcelas de uma mesma obra, sempre que o somatório de seus valores

permitir a consolidação de um contrato administrativo regular
 d) Na hipótese do tipo de licitação denominada “tomada de preços”, a classificação se dará pela ordem decrescente dos valores propostos, dentre os concorrentes

julgados habilitados
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/663798

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
São dispensáveis o exame e a aprovação prévios das minutas de editais de licitação por assessoria jurídica da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667083

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Sempre que o valor fixado para a contratação for superior a cem mil reais, o processo de licitação será iniciado somente depois da realização de audiência pública pelo
órgão responsável.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667084

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Somente os participantes do processo licitatório podem impugnar o edital de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667088

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
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A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Nos editais de licitação para contratação de serviços, a administração pública poderá incluir cláusula que exija da contratada a inclusão de um percentual mínimo de mão
de obra composto de pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667091

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
A inabilitação de licitante impede a sua participação nas fases subsequentes da licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667094

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Para a execução de obras e serviços, a administração poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo como requisito para a
qualificação econômico-financeira do participante.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667095

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Os documentos necessários à habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que haja tal previsão no edital.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667096

Questão 123: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
Homologação é o ato de atribuir ao vencedor do processo licitatório o objeto licitado, garantindo-lhe preferência na contratação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667097

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue o item a seguir.
 
A adjudicação do objeto da licitação é ato discricionário da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667099

Questão 125: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução. Com base nessa definição, assinale a alternativa correta. 

 a) No Projeto Básico, o orçamento apresenta o custo da obra detalhado, fundamentado na seleção de serviços da melhor qualidade e fornecimentos propriamente
avaliados. 
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 b) O desenvolvimento da solução escolhida deve estar no Projeto Básico de forma a fornecer visão global da obra e identificar os impactos ambientais gerados por
ela. 

 c) Deve haver no Projeto Básico a identificação dos responsáveis pela obra, que não podem ferir o princípio da isonomia bem como não podem ter relação de
parentesco com os interessados. 

 d) As soluções técnicas globais e localizadas do Projeto Básico são baseadas em estudos preliminares que asseguram a viabilidade técnica e o tratamento do impacto
ambiental do empreendimento. 

 e) Os subsídios para montagem do projeto executivo que o complementa devem fazer parte do Projeto Básico, compreendendo a sua programação, a estratégia de
suprimentos e os cálculos orçamentários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670989

Questão 126: FUNRIO - Adm (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Ao realizar procedimentos licitatórios, a Administração deve exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado.

Assinale a alternativa que possui um documento relativo à habilitação jurídica. 

 a) Certificado de regularidade do FGTS 
 b) Cédula de identidade 
 c) Balanço patrimonial 
 d) Inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672185

Questão 127: NC-UFPR - Con (CM Quitandinha)/CM Quitandinha/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, NÃO constitui tipo de licitação, EXCETO na modalidade concurso, a de:

 a) menor custo.
 b) menor preço.
 c) melhor técnica.
 d) maior lance ou oferta.
 e) técnica e preço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/675133

Questão 128: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Na cronologia de fases da licitação pública, a realização da fase de julgamento antes da fase de habilitação é exigida nas 

 a)  concorrências regidas pela Lei federal nº 8.666/1993, mas não nas licitações sob modalidade de pregão regidas pela Lei federal nº 10.520/2002 ou nas licitações
conduzidas sob o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) estabelecido pela Lei nº 12.462/2011. 

 b)  licitações sob modalidade de pregão regidas pela Lei federal nº 10.520/2002, mas não nas concorrências regidas pela Lei federal nº 8.666/1993 ou nas licitações
conduzidas sob o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) estabelecido pela Lei nº 12.462/2011. 

 c)  licitações sob modalidade de pregão regidas pela Lei federal nº 10.520/2002 e, excepcionalmente, desde que mediante ato motivado, também nas concorrências
regidas pela Lei federal nº 8.666/1993, mas não nas licitações conduzidas sob o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) estabelecido pela Lei nº 12.462/2011. 

 d)  licitações sob modalidade de pregão regidas pela Lei federal nº 10.520/2002 e, excepcionalmente, desde que mediante ato motivado, também nas licitações
conduzidas sob o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) estabelecido pela Lei nº 12.462/2011, mas não nas concorrências regidas pela Lei federal nº 8.666/1993. 

 e)  licitações sob modalidade de pregão regidas pela Lei federal nº 10.520/2002 e, como regra, nas licitações conduzidas sob o Regime Diferenciado de Contratações
(RDC) estabelecido pela Lei nº 12.462/2011, mas não nas concorrências regidas pela Lei federal nº 8.666/1993.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676688

Questão 129: VUNESP - An OP (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei no 8.666/93, é tipo de licitação: 

 a) convite. 
 b) leilão. 
 c) registro de preços. 
 d) concorrência. 
 e) melhor técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679380

Questão 130: COPESE-UFT - Asst (CM Palmas)/CM Palmas/Compras/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para os fins da Lei nº 8666/93, os órgãos e as entidades da Administração Pública, que realizem frequentemente licitações, manterão registros cadastrais para efeito de
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo:

 a)  seis meses.
 b)  cento e oitenta dias.
 c)  sessenta meses.
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 d)  um ano.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681737

Questão 131: FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considere que a Administração pretenda contratar a construção de um túnel em trecho de serra de uma rodovia, tendo identificado significativa complexidade técnica
para sua execução a demandar alta especialização, considerada fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado. Nesse sentido, deseja
introduzir no correspondente procedimento licitatório algum mecanismo ou exigência que permita minimizar os riscos de falha de construção por parte do contratado.
Nesse contexto, de acordo com as disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, a Administração poderá estabelecer no edital 

 a)  previsão, como etapa necessária na fase de habilitação, de teste de capacitação técnica, avaliada por empresa certificadora, pública ou privada, com reconhecida
expertise técnica para aferição. 

 b)  exigência de apresentação pelos licitantes da metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou recusa, deverá preceder a análise dos
preços, devendo ser efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

 c)  a inversão de fases, iniciando-se pela habilitação, com avaliação exclusivamente de requisitos de capacidade econômico- -financeira e habilitação jurídica,
diferindo os requisitos de qualificação técnica para exame apartado após a apresentação da proposta econômica. 

 d)  fixação de exigências relativas a equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, atendidas
mediante comprovação de contratação, propriedade e de localização prévia. 

 e)  exigência de participação dos licitantes em consórcio, de forma a assegurar a conjugação de requisitos de capacitação técnica e econômico-financeira suficientes
para fazer frente à complexidade e aos custos do objeto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682578

Questão 132: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Suponha que, instaurado procedimento licitatório para a contratação da construção de um edifício público, sob a modalidade concorrência e do tipo menor preço, o
menor preço ofertado tenha se situado em patamar distante das referências de mercado obtidas pelo órgão licitante. Diante de tal cenário e considerando a normatização
estabelecida pela Lei nº 8.666/1993, 

 a)  descabe desclassificação por inexequibilidade da proposta, salvo se houver inconsistência entre os preços unitários e o preço global apresentado pelo licitante ou
discrepâncias em relação às faixas estabelecidas no edital com base nas planilhas divulgadas pela Administração. 

 b)  a autoridade licitante poderá desclassificar o proponente se a proposta for inferior ao preço mínimo fixado no edital ou exigir a prestação de garantia de execução
do contrato, em montante correspondente a 50% do valor do objeto. 

 c)  a proposta poderá ser desclassificada, por inexequível, se for inferior a 70% do valor orçado pela Administração ou a 70% da média aritmética das propostas 50%
superiores ao valor orçado pela Administração. 

 d)  somente será possível desclassificar a proposta por inexequibilidade se o critério de julgamento adotado não tenha sido exclusivamente o menor preço, sendo
viável considerar outras variáveis apenas quando adotado o critério técnica e preço. 

 e)  a autoridade licitante poderá determinar que o proponente comprove a exequibilidade do preço ofertado, com a abertura dos custos dos insumos e da mão de
obra empregada, apenas se o valor ofertado situar-se em patamar igual ou inferior a 50% do valor global orçado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683116

Questão 133: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Suponha que determinado órgão da Administração pública pretenda realizar licitação, na modalidade concorrência pública, de âmbito internacional, para a realização de
obra de grande vulto, sendo que os recursos para o pagamento do contrato correspondente são oriundos de financiamento concedido por organismo multilateral do qual
o Brasil faz parte. Ocorre que, como condição para a concessão do referido financiamento, o órgão financiador exige que a licitação aplique normas e procedimentos
daquele organismo internacional. Outrossim, exigiu que os licitantes estrangeiros possam cotar suas propostas em dólar americano. Considerando as disposições
aplicáveis da Lei nº 8.666/93, tais exigências afiguram-se juridicamente 

 a)  viável apenas no que tange à cotação e pagamento em moeda estrangeira, válida exclusivamente para licitantes estrangeiros, descabendo, contudo, a adoção de
condições de habilitação e critérios de julgamento diversos daqueles previstos na legislação pátria. 

 b)  viáveis, vedada, contudo, adoção de outros fatores de avaliação como critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, diversos do preço,
bem como cotação em moeda estrangeira. 

 c)  viáveis, desde que não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse
ratificado pela autoridade imediatamente superior, devendo, na hipótese de autorização de cotação do preço em moeda estrangeira, conferir a mesma previsão aos
licitantes brasileiros. 

 d)  inviáveis, eis que tais permissivos não constam da legislação de regência, sendo, ademais, considerada abusiva condição para obtenção de recursos de organismo
internacional que determine requisitos diferenciados para as licitações e contratos correspondentes. 

 e)  inviável, salvo se tais requisitos constarem de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, passando, assim, a
integrar o ordenamento jurídico brasileiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683185

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Considerando o disposto na Lei n.º 10.520/2002, na Lei n.º 12.462/2011 e na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue.

O regime de empreitada integral procura ampliar a eficiência das contratações públicas, uma vez que o vencedor da licitação será o responsável por todas as fases da
obra ou do serviço contratado, incluindo-se o projeto básico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/685473
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Questão 135: FUNDEP - Tec (INB)/INB/Edificações/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com relação às licitações e contratos administrativos em obras, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Toda entidade que possua recursos públicos está vinculada ao processo licitatório para contratar com o setor privado. 
 b)  O concurso é uma modalidade especial de licitação, destinada quando há necessidade de algum trabalho intelectual – técnico, artístico ou científico. 
 c)  O critério “menor lance ou oferta” é aplicado quando o Poder Público quer vender algum bem ou outorgar a concessão de um serviço. 
 d)  A licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/689324

Questão 136: IBADE - Ag Adm (CM Cacoal)/CM Cacoal/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O procedimento licitatório desenvolve-se em duas fases distintas chamadas de interna e externa. Faz parte da fase interna a:

 a)  homologação.
 b)  adjudicação.
 c)  abertura dos envelopes.
 d)  classificação das propostas.
 e)  autorização da despesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691868

Questão 137: IBADE - Ag Prev (IPM JP)/IPM JP/Assistente de Suporte de Administração e Finanças/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A habilitação e a fase do procedimento licitatório em que a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação. Com relação a este aspecto da lei de
licitações, analise as afirmativas & seguir.
 

I. A regularidade fiscal diz respeito à aptidão efetiva para contrair direitos e assumir obrigações, no âmbito da pessoa jurídica.
 
II. A qualificação econômico-financeira é a capacidade de atender as demandas de pagamento de tributos e demais encargos financeiros e jurisdicionais.
 
III. A qualificação técnica representa o conjunto de requisitos que o licitante apresenta para verificação de sua aptidão profissional e operacional.

 
Esta correto o que se afirma em:

 a)  I e II, apenas.
 b)  III, apenas.
 c)  I e III,apenas.
 d)  I, apenas.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691977

Questão 138: IBADE - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Administrador/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O edital e o instrumento pelo qual a Administração leva ao conhecimento do público a abertura de alguma modalidade de licitação. Com relação a este aspecto da lei de
licitações, O edital. analise as assertivas a seguir.
 

I. O edital é lei interna de licitação e caracteriza a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
 
II. O edital e utilizado em todas as modalidades de licitação, sendo o Único instrumento convocatório possível.
 
III. Apenas ao licitante a lei assegura a faculdade de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração.

 
Está correto o que se afirma em:

 a)  I, II e III.
 b)  III, apenas.
 c)  I, apenas.
 d)  I e III,apenas.
 e)  I e II.apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692177

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com relação a processos licitatórios, julgue o item a seguir.
 
Em licitação, proposta mais vantajosa não significa simplesmente aquela que apresente o menor preço, mas a que atrele também melhor qualidade, de acordo com o
edital.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695015

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Ao fiscalizar o contrato de uma obra pública, o fiscal técnico fez as seguintes observações:

● a garantia contratual exigida no contratado era abusiva, pois representava 10% do valor do contrato;

● após o início da obra, o arquiteto indicado no processo licitatório para fins de comprovação de capacitação técnica e que seria o futuro responsável técnico pela
obra foi substituído por um outro arquiteto recém-formado;

● houve atraso na execução da obra devido às chuvas ocorridas no período, segundo a construtora.
 
A respeito da situação apresentada, julgue o item a seguir, à luz da legislação vigente.
 
A substituição do arquiteto responsável técnico pela obra é legalmente aceitável, pois o substituto tem a mesma formação acadêmica do profissional inicialmente indicado
no processo licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696390

Questão 141: FGV - Ana Leg (ALERO)/ALERO/Arquitetura/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Os tipos de licitação exclusivos, utilizados para realizar a licitação para a contratação do serviço de elaboração de projetos, deverão ser

 a) menor preço ou melhor técnica.
 b) melhor técnica ou técnica e preço.
 c) técnica e preço ou lance ou oferta.
 d) lance ou oferta ou melhor técnica.
 e) menor preço ou técnica e preço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697716

Questão 142: IBGP - Ana (PBH ATIVOS)/PBH ATIVOS/Administrativo e Financeiro/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
 
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto no artigo 7º. O § 1º define que a execução de cada etapa será
obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração.
 
De acordo com o § 2º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, EXCETO:

 a)  Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
 b)  Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
 c)  Houver, no objeto da licitação, a obtenção de recursos financeiros para sua execução.
 d)  O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/698648

Questão 143: CS UFG - Ass Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Assessor Geral/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com o artigo 45 da Lei 8.666/1993, quais são os critérios para o julgamento de propostas no processo licitatório? 

 a)  Melhor preço, melhor técnica, melhor técnica e preço, e maior lance ou oferta. 
 b)  Menor preço, maior acompanhamento, melhor fiscalização, menor preço e maior acompanhamento. 
 c)  Melhor preço, durabilidade, agilidade na entrega, melhor preço e agilidade na entrega. 
 d)  Melhor preço, empresa habilitada, agilidade na entrega, melhor preço e agilidade na entrega.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/700502

Questão 144: IBGP - Eng C (Pref Sarzedo)/Pref Sarzedo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
“O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até ____________
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de ___________ para os seus acréscimos.”

Fonte: Lei n° 8.666/93. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm Acesso: 23 fev. 2018.
 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas. 

 a) 25% (vinte e cinco por cento); 50% (cinquenta por cento). 
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 b) 30% (trinta por cento); 40% (quarenta por cento). 
 c) 15% (quinze por cento); 40% (quarenta por cento). 
 d) 40% (quarenta por cento); 60% (sessenta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/703635

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere aos princípios que regem o procedimento licitatório, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei n.º 8.666/1993.
 
Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações, a exigência de qualificação técnica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705069

Questão 146: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere aos princípios que regem o procedimento licitatório, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei n.º 8.666/1993.
 
O princípio da vedação à oferta de vantagens proíbe que licitante apresente benefícios não previstos no edital, inclusive financiamentos subsidiados e a fundo perdido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705070

Questão 147: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No que se refere aos princípios que regem o procedimento licitatório, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei n.º 8.666/1993.
 
Em regra, as provas de regularidade fiscal e trabalhista dos participantes nos processos licitatórios são apresentadas na fase de habilitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705071

Questão 148: IDIB - Ag Adm (CRF RJ)/CRF RJ/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A tabela a seguir mostra as propostas de preços para obras e serviços de engenharia:
 

Fornecedor A B C D

Licitação 1 R$ 12,00 R$ 11,00 R$ 9,00 R$ 7,50

Licitação 2 R$ 13,00 R$ 11,00 R$ 9,00 R$ 6,50

Licitação 3 R$ 14,00 R$ 11,00 R$ 8,00 R$ 6,50
 

 
A partir dos dados apresentados acima, de acordo com o art. 48, da Lei 8666/93, e considerando que o valor orçado pela administração para esse tipo de obra tenha sido
R$ 10,00, assinale a opção correta: 

 a)  Nas licitações 1, 2 e 3, as propostas D são inexequíveis. 
 b)  Nas licitações 2 e 3, as propostas C são as vencedoras. 
 c)  Nas licitações 1 e 2, as propostas D são inexequíveis. 
 d)  Nas licitações 1 e 3, as propostas C são as vencedoras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/707223

Questão 149: FAEPESUL - Adv (SJ Batista SC)/Pref SJ Batista (SC)/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Segundo a Lei das licitações (8.666/93), o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento, para tomada de preços quando a licitação for do
tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", será de: 

 a)  45 (quarenta e cinco) dias; 
 b)  30 (trinta) dias; 
 c)  15 (quinze) dias; 
 d)  05 (cinco) dias úteis; 
 e)  10 (dez) dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708524



19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605064/imprimir 30/38

Questão 150: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei federal nº 8.666/93, o procedimento para aquisição de bens ou contratação de serviços será instrumentalizado por meio de expediente devidamente
autuado, protocolado e numerado, no qual deverão ser encartados, antes da publicação do edital ou da formalização da contratação, e, portanto, na fase interna, os
seguintes documentos, entre outros:

 a)  comprovante das publicações do edital anterior ou da entrega do convite, conforme o caso, nota de empenho dos recursos necessários para fazer frente à
despesa a ser licitada e instrumento de contrato assinado.

 b)  pesquisa orçamentária, quadro comparativo de preços pesquisados, declaração de disponibilidade de caixa dos recursos orçamentários e financeiros suficientes
para suportar a despesa orçada, no exercício em curso e nos subsequentes, conforme o caso, minuta de contrato com prazo de vigência indeterminado.

 c)  autorização para abertura do procedimento, indicação sucinta do objeto, nota de liquidação de despesa, declaração do ordenador de despesa de adequação da
minuta de edital e seus anexos à legislação em vigor e resumo do edital e extrato do contrato para fins de publicação.

 d)  edital e respectivos anexos, planilha orçamentária, original das propostas e dos documentos que a instruem, pareceres técnicos e jurídicos, inclusive do Tribunal
de Contas, emitidos sobre a contratação.

 e)  edital e respectivos anexos, ato de designação da comissão de licitação, do pregoeiro e equipe de apoio, conforme a legislação aplicável e pareceres técnicos ou
jurídicos emitidos sobre a licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715966

Questão 151: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
constitui requisito de

 a)  exigência ilegal.
 b)  habilitação jurídica.
 c)  qualificação técnica.
 d)  qualificação econômico-financeira.
 e)  garantia de participação no certame.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715968

Questão 152: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A participação, em licitação, de empresas em consórcio

 a)  constitui regra, não sendo necessário que o edital estabeleça essa possibilidade expressamente.
 b)  pressupõe a indicação da empresa, nacional ou estrangeira, por ele responsável, exigindo-se somente da líder a apresentação dos documentos enumerados no

edital para comprovação do preenchimento dos requisitos de habilitação.
 c)  autoriza que uma mesma empresa, nacional ou estrangeira, participe da licitação isoladamente ou em consórcio, desde que não se apresente como líder das

empresas consorciadas.
 d)  é condicionada à prévia celebração de compromisso público ou particular, subscrito pelas empresas consorciadas, de constituição de sociedade de propósito

específico, para celebração do contrato futuro, na hipótese de o consórcio ser declarado vencedor do certame.
 e)  implica em responsabilidade solidária das empresas integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715986

Questão 153: IADES - Ass Adm (CAU RO)/CAU RO/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Instrumento convocatório é o meio pelo qual os interessados são chamados para participar de uma licitação. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta
instrumento(s) convocatório(s) previsto(s) na Lei no 8.666/1993.

 a)  Somente edital.
 b)  Edital, Diário Oficial da União e carta registrada.
 c)  Edital e carta-convite.
 d)  Concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso.
 e)  Edital, convite e pregão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/716899

Questão 154: Instituto AOCP - AU (UEFS)/UEFS/Engenharia/Civil/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações, são exigidos dos interessados documentação para verificar a sua capacidade em cumprir o propósito da licitação. A certidão negativa de
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, trata-se de um
documento referente à

 a)  qualificação econômico-financeira.
 b)  qualificação de estabilidade institucional.
 c)  qualificação de integridade econômica.
 d)  habilitação jurídica.
 e)  regularidade fiscal e trabalhista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717628
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Questão 155: FUNDATEC - Ass Leg (CM Triunfo)/CM Triunfo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para habilitação nas licitações regidas pela Lei nº 8.666/1993, será exigida dos interessados determinada documentação, conforme o caso. Nesse sentido, NÃO se
encontra dentre a documentação exigida na fase de habilitação, documento:

 a)  De inexistência de débitos de infrações trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa da Delegacia Regional do Trabalho.
 b)  De regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
 c)  De inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual.
 d)  De regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 e)  Que comprove o cumprimento das disposições do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/720104

Questão 156: IPEFAE - Ag Adm (Pref SJBV)/Pref SJBV/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a licitação entabulada na Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Segundo a lei de licitação, qualquer pessoa jurídica, desde que do tipo limitada ou sociedade anônima, ou pessoa física com idade igual ou superior a 18 anos,
pode participar do processo licitatório. Para ambos, contudo, há uma condicionante inflexível para participar do certame, qual seja, que não possuam restrições junto a
seu nome nos Serviços de Proteção ao Crédito.

 b)  A lei de licitação estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 c)  A lei de licitação também se aplica, além dos órgãos da administração direta, aos fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 d)  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/721239

Questão 157: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Engenharia/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O dono de uma construtora, engenheiro civil, apresentou, na fase de habilitação da licitação de uma obra pública, acervo técnico próprio para comprovar capacidade
técnica profissional. Entretanto, durante a obra, apesar de ter emitido uma ART de execução, o dono não comparecia ao canteiro. Questionado pela fiscalização, ele
alegou que havia, na obra, um preposto com formação profissional igual à dele, o que justificaria a sua ausência. Alegava também estar consciente da responsabilidade
por qualquer questão técnica relacionada à obra e que tomava as decisões a distância.
 
Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar que o dono da empresa 

 a)  deve atuar diretamente na execução do objeto contratado: não pode ser substituído sem justificativa aceita pela fiscalização. 
 b)  tem o direito de ser substituído sem a anuência da fiscalização, desde que o seu substituto possua uma ART de corresponsabilidade técnica da obra. 
 c)  tem a obrigação de estar presente na obra; a sua substituição é legalmente proibida. 
 d)  pode continuar ausente na obra, sendo dispensável até mesmo a permanência de preposto no local de execução. 
 e)  pode, desde que continue sendo o único responsável técnico pela execução, manter preposto na obra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/727161

Questão 158: CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Determinada autarquia federal publicou edital de licitação para contratação de serviços de limpeza nas instalações da sua sede. No referido edital, consta a exigência de
que a licitante vencedora contrate um percentual mínimo de mão de obra egressa do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização.
 
Nesse caso, a exigência constante do certame é 

 a)  legal, devendo ser observada a forma estabelecida em regulamento. 
 b)  inconstitucional, por ofensa ao princípio da isonomia. 
 c)  legal, mas contrária ao princípio da vantajosidade da contratação do serviço. 
 d)  ilegal, por restringir o caráter competitivo da licitação. 
 e)  legal, independentemente da sua previsão em regulamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736243

Questão 159: FCC - DP MA/DPE MA/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Segundo previsão da Lei nº 8.666/1993, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Nesse sentido, é
correto afirmar que 

 a)  qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 10 (dez) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 05 (cinco) dias. 

 b)  a impugnação apresentada pelo licitante, feita tempestivamente, o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, haja vista que ele pugnar por participar de processo licitatório regular. 

 c)  a inabilitação do licitante não importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes, haja vista que ainda passível de obter-se decisão judicial que
o reabilite. 
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 d)  decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que, tendo os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da
abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram. 

 e)  as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/739874

Questão 160: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Taquígrafo Especialista/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Dentre as exigências legalmente autorizadas pela Lei nº 8.666/1993 a título de qualificação técnica para habilitação em licitações, está a possibilidade de exigir 

 a)  o valor do faturamento mínimo das empresas que compõem o consórcio participante da licitação. 
 b)  a indicação do nome dos profissionais que cuidarão do contrato no caso do consórcio ou empresa a que estão vinculados sagrar-se vencedor na licitação. 
 c)  que o licitante demonstre a metodologia de execução, sempre que se tratar de licitação para contratação de obras e serviços. 
 d)  a relação de todos os contratos já assinados pelas empresas licitantes, para que a comissão de licitação analise a disponibilidade de caixa da empresa. 
 e)  comprovação de experiência anterior compatível com as características objeto da licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/751846

Questão 161: CONSESP - Proc Le (CM Castelo)/CM Castelo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
São tipos e modalidades de licitação, respectivamente:

 a)  melhor técnica e técnica e preço.
 b)  convite e leilão.
 c)  concorrência e maior lance ou oferta.
 d)  menor preço e concurso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756659

Questão 162: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Arquitetura e Urbanismo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Com base na Lei n.º 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, julgue o próximo item.
 
Para os serviços de natureza predominantemente intelectual (elaboração de projetos, cálculos, fiscalização etc.), como, por exemplo, de licitações do tipo “melhor
técnica” ou “técnica e preço”, exigem‐se procedimentos, entre outros, como, após a classificação das propostas técnicas, a abertura das propostas de preço dos licitantes
que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas, com a proponente mais bem classificada,
com base nos orçamentos detalhados apresentados e nos respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre
os licitantes que obtiveram a valorização mínima.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/761148

Questão 163: Instituto AOCP - Of (PM SC)/PM SC/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Em relação à Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta. 

 a)  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, primeiramente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras. 

 b)  Consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a trinta dias e licitações sucessivas
aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a cento e vinte dias após o término do contrato resultante da licitação
antecedente. 

 c)  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de quinze dias para a tomada de preços, quando a licitação for do tipo “técnica
e preço”. 

 d)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o décimo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias daquela data, qualquer que seja o seu valor. 

 e)  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação dessa Lei cabe, dentre outras hipóteses, representação, no prazo de dez dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768327

Questão 164: COSEAC UFF - Ag Adm (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Existe uma fase do procedimento licitatório denominada habilitação, na qual a Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação. Em relação a este
aspecto da lei de licitações, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas.

I A habilitação jurídica diz respeito à regularidade formal do candidato, no que se refere à sua personalidade jurídica, ao demonstrar aptidão efetiva para exercer
direitos e contrair obrigações.

II A qualificação econômico-financeira é a capacidade de atender as demandas de pagamento de tributos e demais encargos financeiros e jurisdicionais.

III A qualificação técnica representa o conjunto de requisitos que o licitante apresenta para verificação de sua aptidão profissional e operacional.

As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 
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 a)  V, F e F. 
 b)  V, F e V. 
 c)  F, V e F. 
 d)  V, V e F. 
 e)  F, F e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/775689

Questão 165: COSEAC UFF - Tec CI (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para a habilitação nas licitações, NÃO se exigirá dos interessados, exclusivamente, a documentação relativa a: 

 a)  habilitação jurídica. 
 b)  certidões positivas.
 c)  qualificação técnica.
 d)  qualificação econômico-financeira.
 e)  regularidade fiscal e trabalhista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776868

Questão 166: QUADRIX - Ag Adm (CFBIO)/CFBIO/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Tendo por base a legislação e as práticas relativas à licitação, julgue o item subsequente.
 
A regra geral para as contratações da Administração Pública obedece ao processo de licitação para assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, vedadas
exigências específicas de qualificação técnica e econômica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/793450

Questão 167: IBADE - Proc (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
“Tipo de licitação em que a Administração fixará, de antemão, já no edital, o preço máximo que se dispõe a pagar pelo serviço. Mesmo assim, além da proposta técnica,
deverá o licitante apresentar a sua proposta de preço. E, então, procede-se da seguinte forma: (a)no primeiro momento, serão abertas as propostas técnicas e, depois de
julgadas, classificadas da melhor à pior; (b)em seguida, serão abertos os envelopes contendo as propostas de preço, mas apenas dos licitantes que atingirem o grau
mínimo de suficiência na etapa anterior;(c)a terceira etapa consiste em negociar com o vencedor das propostas técnicas o ajustamento de seu preço às condições
oferecidas pelo que, embora perdedor nesse aspecto. apresentar melhor preço, desde que tenha sido qualificado minimamente para disputar essa etapa. Sendo possível
o ajuste. será esse o licitante vencedor;(d) não sendo frutífera a negociação, a comissão de licitação se dirigirá ao segundo colocado no aspecto técnico com o mesmo
objetivo, e assim sucessivamente, até que se viabilize a contratação"

 
(MADEIRA. José M. Pinheiro. Administração Pública. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, 12ª. Ed, p. 695).

 
Esse tipo de licitação é denominado:

 a)  Melhor técnica.
 b)   Menor preço.
 c)   Oferta .
 d)  Técnica e preço.
 e)   Leilão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814646

Questão 168: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Administrativo/Administração/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A licitação se desenvolve em uma sequência lógica de atos que são divididas em duas fases, interna e externa. Dentre os atos da fase interna, está compreendida a:

 a)  abertura dos envelopes com as propostas.
 b)  verificação da habilitação.
 c)  elaboração do projeto básico.
 d)  adjudicação do objeto.
 e)  homologação dos atos praticados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/827905

Questão 169: IBADE - Ass Adm (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O ato no qual o licitante adquiri qualidade de vencedor e de titular da preferência para celebrar o contrato com a Administração Pública denomina-se:

 a)  qualificação.
 b)  classificação.
 c)  homologação.
 d)  adjudicação.
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 e)  habilitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828903

Questão 170: FUNDEP - Ag Adm (CM Ponte N)/CM Ponte Nova/Analista/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para julgamento e classificação das propostas em licitações, será adotado como critério ou serão observada(o)s, exceto:

 a)  Menor preço.
 b)  Especificações técnicas.
 c)  Cidades-sedes dos proponentes.
 d)  Prazos máximos para fornecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830168

Questão 171: CRESCER - Tec Con (SD Azeitão)/Pref SD Azeitão/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Não constitui tipo de licitação:

 a)  Maior Lance ou Oferta.
 b)  Melhor Preço.
 c)  Melhor Técnica e Preço.
 d)  Melhor Rentabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853289

Questão 172: FUNCERN - Aux (CP Trairí)/CP Trairí/Administrativo/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.883/1994, são tipos de licitação:

 a)  menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior desconto.
 b)  menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta.
 c)  menor preço, menor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta.
 d)  maior preço, menor técnica, técnica e preço e maior desconto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866198

Questão 173: IBGP - AA Proc (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Sobre a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para
as falsas.
 

(  ) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado, ficando impedido a
habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais.
 
(  ) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
 
(  ) Para compra ou alienação de bens imóveis pelos órgãos públicos, a concorrência é a modalidade de licitação cabível para qualquer que seja o valor de seu
objeto.
 
(  ) Os bens imóveis da administração pública, adquiridos através de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da
autoridade competente com dispensa do procedimento licitatório.
 
(  ) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública, fica dispensada a licitação quando não houver viabilidade de competição.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

 a)  F V F V V.
 b)  V F V V F.
 c)  F V V F V.
 d)  V F F V V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872383

Questão 174: IBGP - Eng (Pref Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/Civil/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Em relação à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, analise as
afirmativas a seguir:
 

I- Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez.
 
II- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão da incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.
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III- Os órgãos e as entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma
regulamentar, válidos por, no máximo, três anos.
 
IV- Qualquer modificação no edital de licitação exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
ainda que a alteração não afete a formulação das propostas.
 
V- Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação

 
Estão CORRETAS as afirmativas:

 a)  I, II e III apenas.
 b)  III, IV e V apenas.
 c)  I, II e V apenas.
 d)  II, III, e IV apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873596

Questão 175: VUNESP - Cont (Guararapes)/Pref Guararapes/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Para os fins da Lei nº 8.666/93, que trata das normas para licitações e contratos da Administração Pública, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizam
frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por 

 a)  cada licitação de que participar. 
 b)  licitação publicada. 
 c)  no máximo, três meses. 
 d)  no máximo, seis meses. 
 e)  no máximo, um ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/911993

Questão 176: VUNESP - Ass Adm (ARES-PCJ)/ARES-PCJ/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
No tocante às empresas que participarem em consórcios em procedimento de licitação, a Lei nº 8.666/1993 estabelece que a sua responsabilidade será

 a)  limitada ao valor da licitação.
 b)  ilimitada.
 c)  solidária.
 d)  objetiva.
 e)  negociada no respectivo contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/913580

Questão 177: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
À luz da Lei Federal nº 8.666/93, responda à questão.

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.                 conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará o objeto da licitação, prazo e condições, e demais informações conforme
estabelecido na Lei 8.666.

Qual alternativa preenche corretamente a lacuna? 

 a)  O Contrato 
 b)  O Edital 
 c)  A cláusula da petição 
 d)  O Requerimento 
 e)  O motivo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927342

Questão 178: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
À luz da Lei Federal nº 8.666/93, responda à questão.

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.                 conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará o objeto da licitação, prazo e condições, e demais informações conforme
estabelecido na Lei 8.666.
 
Conforme o art. 43, a licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:



19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605064/imprimir 36/38

I - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação.

II - Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua
denegação.

III - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

IV - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão
oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

V - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

VI - Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

Assinale a alternativa correta: 

 a)  Apenas I, III e V estão corretos. 
 b)  Somente o item V está incorreto. 
 c)  O item III é o único incorreto. 
 d)  Somente III e V estão corretos. 
 e)  Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927345

Questão 179: IDCAP - Cont (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
De acordo com a Lei nº 8.666/93 é exigido para a habilitação nas licitações:

 a) Cédula de identidade e Registro comercial, no caso de empresa individual.
 b) Regularidade fiscal, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da

lei e certidão positiva.
 c) Habilitação jurídica, habilitação física e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).
 d) Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista.
 e) Qualificação econômico-financeira e débitos e prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/969173

Questão 180: IDCAP - Cont (CM Marilândia)/CM Marilândia/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a opção que, de acordo com a Lei nº 8.666/93, faz relação a documentação relativa à qualificação técnica:

 a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
 c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
 d) Qualificação econômico-financeira.
 e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/969178

Questão 181: IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
“Segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, a Administração Pública ‘exerce atividade multifária e complexa, e sempre com os olhos voltados para fim de
interesse público. Para alcançá-lo, precisa valer-se de serviços e bens fornecidos por terceiros, razão por que é obrigada a firmar contratos para realização de obras,
prestação de serviços, fornecimento de bens etc. Não poderia a lei deixar ao exclusivo critério do administrador a escolha das pessoas a serem contratadas, porque, fácil
é prever, essa liberdade daria margem a escolhas impróprias, ou mesmo a concertos escusos entre alguns administradores públicos inescrupulosos e particulares, com o
que prejudicada, em última análise, seria a Administração Pública, gestora dos interesses coletivos. A licitação veio contornar esses riscos. Sendo um procedimento
anterior ao próprio contrato, permite que várias pessoas ofereçam suas propostas e, em consequência, permite também que seja escolhida a mais vantajosa para a
Administração’.”
 

(Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho – 30.
ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 329.)

 
Acerca do regime de licitações na administração pública, assinale a afirmativa correta.

 a) São tipos de licitação: a concorrência; a tomada de preços; o convite; o concurso; e, o leilão. Sendo vedada a criação de outros tipos de licitação ou sua
combinação.

 b) Tratando-se de ordenada sequência de atividades, a licitação é procedimento vinculado no sentido de que, fixadas suas regras, ao administrador cabe observá-las
rigorosamente.

 c) A licitação é destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, de forma a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e a
promoção do desenvolvimento nacional, bem como os princípios da legalidade, morosidade, igualdade, impessoalidade e liberdade.
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 d) Existem três finalidades na realização do procedimento licitatório, a saber, busca pelo melhor preço, sempre, busca pela garantia de isonomia e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, devendo o ente público compatibilizar esses escopos todas as vezes que der início a um procedimento de licitação.

 e) Constituem modalidades de licitação: a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; a de melhor técnica; a de técnica e preço; a
de maior lance ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017514

Questão 182: INSTITUTO ÁGUIA - Ana (CEAGESP)/CEAGESP/I Administrativo 113/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
A licitação se desenvolve em uma sequência lógica, onde é possível se distinguir uma fase externa e uma fase interna. Assinale a alternativa que apresenta uma das
etapas da fase externa:

 a)  Indicação de recursos orçamentários.
 b)  Publicação do edital.
 c)  Definição do tipo de licitação.
 d)  Habilitação dos licitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156564

Questão 183: ADM&TEC - AAd (Pref Serra T)/Pref Serra Talhada/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. A licitação deve viabilizar a seleção da proposta menos vantajosa para a administração pública.
 
II. O diagrama de dispersão, também chamado de histograma, é utilizado para estudar a possível relação entre duas variáveis.

 
Marque a alternativa CORRETA:

 a)  As duas afirmativas são verdadeiras.
 b)  A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
 c)  A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
 d)  As duas afirmativas são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1157984

Questão 184: INSTITUTO ÁGUIA - Tec Adm (CEAGESP)/CEAGESP/III Contábil/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
O ato em que é anunciado o vencedor da licitação chama-se:

 a)  Classificação.
 b)  Adjudicação.
 c)  Alienação.
 d)  Representação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1160836

Questão 185: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Como é denominado o ato final do procedimento licitatório que atribui ao vencedor o objeto da disputa? 

 a)  Julgamento 
 b)  Habilitação 
 c)  Adjudicação 
 d)  Classificação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1241486

Questão 186: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2018
Assunto: Fases e tipos de licitação (arts. 27 a 48)
Assinale a alternativa que corresponde a um tipo de documentação relativa à qualificação técnica, exigida na fase de habilitação de um certame licitatório. 

 a)  Registro ou inscrição na entidade profissional competente 
 b)  Registro comercial, no caso de empresa individual 
 c)  Prova de inscrição CPF ou CGC 
 d)  Cédula de identidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243186



19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605064/imprimir 38/38

Gabarito
1) D  2) B  3) Errado  4) B  5) A  6) B  7) B
8) C  9) Errado  10) Certo  11) Errado  12) Certo  13) Certo  14) D
15) E  16) B  17) C  18) A  19) B  20) E  21) B
22) E  23) E  24) B  25) C  26) E  27) E  28) B
29) D  30) D  31) D  32) E  33) Certo  34) C  35) A
36) Errado  37) D  38) A  39) B  40) A  41) A  42) A
43) D  44) B  45) C  46) E  47) B  48) C  49) E
50) A  51) Errado  52) Errado  53) D  54) C  55) C  56) D
57) A  58) D  59) B  60) A  61) A  62) Certo  63) Certo
64) E  65) B  66) Anulada  67) B  68) D  69) C  70) C
71) B  72) D  73) D  74) E  75) D  76) C  77) B
78) A  79) Errado  80) A  81) Certo  82) A  83) A  84) B
85) D  86) C  87) C  88) C  89) A  90) Anulada  91) Errado
92) Certo  93) A  94) Errado  95) Errado  96) Anulada  97) D  98) Errado
99) Certo  100) C  101) D  102) A  103) E  104) E  105) D
106) Certo  107) Errado  108) Certo  109) Errado  110) Errado  111) Certo  112) Certo
113) B  114) C  115) B  116) Errado  117) Errado  118) Errado  119) Certo
120) Certo  121) Certo  122) Certo  123) Errado  124) Errado  125) D  126) B
127) A  128) E  129) E  130) D  131) B  132) Anulada  133) C
134) Errado  135) C  136) E  137) B  138) C  139) Certo  140) Errado
141) B  142) C  143) A  144) A  145) Errado  146) Certo  147) Certo
148) B  149) B  150) E  151) C  152) E  153) C  154) A
155) A  156) A  157) A  158) A  159) E  160) E  161) D
162) Certo  163) B  164) B  165) B  166) Errado  167) A  168) C
169) D  170) C  171) D  172) B  173) C  174) C  175) E
176) C  177) B  178) E  179) D  180) C  181) B  182) Anulada
183) D  184) B  185) C  186) A


