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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1K8ta )

Direito Administrativo

Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
São subordinados ao regime da Lei nº 8.666/93, na ocasião da realização de procedimento de licitação, além dos órgãos da administração direta,

 a) as agências de controle, as autarquias, as fundações públicas e as organizações controladas diretamente pelo Estado.
 b) os 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.
 c) as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
 d) as universidades, as agências de controle e órgão de financiamento controlados direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112063

Questão 2: FEPESE - Ag AAd (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
São princípios expressos do procedimento de licitação, dentre outros: 

 a) moralidade, pessoalidade e eficácia. 
 b) igualdade, sigilo e probidade administrativa. 
 c)  julgamento subjetivo, eficiência e transparência. 
 d) legalidade, impessoalidade e julgamento objetivo. 
 e) vinculação ao instrumento convocatório, legitimidade e subjetividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163493

Questão 3: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das licitações e dos contratos da Administração Pública, julgue o item.
 
Quando um órgão público promove uma licitação, tem como único objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição de bens ou serviços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198557

Questão 4: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das licitações e dos contratos da Administração Pública, julgue o item.
 
Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração pública indireta que porventura possuam normas específicas sobre licitações e contratos
devem adaptar suas normas à Lei n.º 8.666/1993.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198558

Questão 5: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das licitações e dos contratos da Administração Pública, julgue o item.
 
O estabelecimento de preferência para bens e serviços produzidos no País ou produzidos ou prestados por empresas brasileiras é considerado como exceção que não
entra em conflito com o princípio da isonomia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198563

Questão 6: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A respeito de organização e métodos, de procedimentos administrativos e de manuais administrativos, julgue o item.
 
Licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de proposta da
contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzidos por um órgão dotado de competência específica.

 Certo



16/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19577094/imprimir 2/26

 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200291

Questão 7: QUADRIX - Ana DUF (IDURB)/IDURB/Arquiteto e Urbanista/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
A referida Lei estabelece o tratamento diferenciado às diversas empresas contratadas, dando favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte, em
detrimento das empresas de grande porte.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1202526

Questão 8: CONSULPAM - Proc (Sta Cruz Sul)/Pref Sta Cruz do Sul/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A doutrina majoritária aduz que a licitação é um procedimento administrativo no qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu
interesse. Partindo disso, assinale a opção CORRETA.

 a)  A Licitação é regida pelo direito público, a administração e direito privado, o particular.
 b)  São princípios da Licitação, a legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento, objetivo, igualdade, moralidade, publicidade, probidade

administrativa, sigilo das propostas e o formalismo.
 c)  Como regra a administração tem a obrigação de licitar, contudo existe pessoas jurídicas que estão desobrigadas, como exemplo das empresas privadas, conselho

de classe que sejam  espécies de autarquias, sociedades de economia mista, OAB.
 d)  O administrado e os demais participantes do processo licitatório não precisam obedecer às regras do instrumento convocatório, tendo em vista que apenas a

administração deve obedecer a essas regras estando estritamente vinculada a ela.
 e)  Tem por finalidade a observância da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319779

Questão 9: VUNESP - Adv (EBSERH HC-UFU)/EBSERH HC-UFU/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Considerando o regramento da Lei Federal nº 8.666/93, é correto afirmar que 

 a)  as empresas públicas apenas se subordinam ao regime da lei geral de licitações e contratos quando prestadoras de serviços públicos. 
 b)  o princípio licitatório da promoção do desenvolvimento nacional autoriza que seja estabelecido tratamento diferenciado de natureza comercial entre empresas

brasileiras e estrangeiras. 
 c)  as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. 
 d)  a realização de licitação sem que haja projeto básico aprovado acarreta a revogação dos atos ou contratos decorrentes. 
 e)  o exame de editais pelos Tribunais de Contas pode acarretar a expedição de recomendações, mas não obriga a entidade da Administração à adoção das medidas

corretivas sugeridas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1322818

Questão 10: VUNESP - AAd (EBSERH HC-UFU)/EBSERH HC-UFU/Qualquer Nível Superior/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Um prefeito recém-eleito em um pequeno município possuía ampla experiência no setor privado, mas pouca experiência na área pública. Diante dessa situação, os
assessores explicaram ao prefeito que as compras públicas deveriam ser feitas por meio de licitações. A partir dessa explicação, o prefeito perguntou: “afinal, quais são os
objetivos para se realizarem licitações no setor público?” A equipe de assessores respondeu, corretamente, o seguinte: 

 a)  Buscam-se eficiência, eficácia e efetividade para o setor público e reduzem-se a corrupção e a competição entre os atores. 
 b)  Buscam-se o preço mais baixo e a melhor qualidade e garante-se um processo amplo e restrito de competição. 
 c)  Adota-se um procedimento amplo e competitivo entre os ofertantes e promove-se a inovação na sociedade. 
 d)  Busca-se a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e promove-se o desenvolvimento nacional sustentável. 
 e)  Pretende-se ser amplo, transparente e assimétrico com os diversos ofertantes e busca-se promover o bem comum na sociedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1323715

Questão 11: VUNESP - Eng (EBSERH HC-UFU)/EBSERH HC-UFU/Clínico/2020
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Licitação é procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na
apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Um dos princípios que deve ser observado nos procedimentos licitatórios públicos é o da
impessoalidade, significando que a administração deve 

 a)  dar tratamento igual a todos os interessados. 
 b)  observar, nas decisões, critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionaridade e o subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação. 
 c)  observar as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. 
 d)  simplificar procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. 
 e)  buscar o maior número de competidores interessados no objeto licitado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1324205

Questão 12: VUNESP - ALC (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
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Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No tocante ao procedimento da licitação, a Lei no 8.666/1993 dispõe que os seus atos serão

 a)  sigilosos até o encerramento do respectivo processo.
 b)  públicos e acessíveis ao público, exceto o conteúdo das propostas até a sua abertura.
 c)  sigilosos, inclusive quanto às propostas, até a abertura destas, que deve ser realizada em sessão pública.
 d)  integralmente públicos e acessíveis a qualquer interessado, mesmo quanto ao conteúdo das propostas.
 e)  públicos e acessíveis somente àqueles que comprovarem interesse direto no respectivo procedimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343254

Questão 13: IADES - Aux Adm (CAU AC)/CAU AC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O procedimento licitatório é um procedimento vinculado que deve observar um conjunto de princípios explícitos ou implícitos. A esse respeito, é correto afirmar que o
princípio da adjudicação compulsória ao vencedor implica

 a)  obrigar a Administração a celebrar o contrato com o vencedor.
 b)  anular a licitação, desde que seja de forma motivada, caso não mais seja do interesse da Administração celebrar o contrato.
 c)  tornar todos os atos da licitação, exceto o conteúdo das propostas, acessíveis ao público.
 d)  facultar a qualquer cidadão o direito de acompanhar e fiscalizar o procedimento licitatório.
 e)  atribuir ao vencedor, e somente a ele, o objeto da licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/775671

Questão 14: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca da Lei 8.666/1993, qual dos princípios constitui também uma finalidade ou objetivo da licitação pública?

 a)  Legalidade.
 b)  Legitimidade.
 c)  Isonomia.
 d)  Publicidade.
 e)  Moralidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787754

Questão 15: INAZ do Pará - Ass Adm (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública sofreu diversas alterações ao longo dos anos. A legislação que promoveu
alterações no sentido de estabelecer um critério de desempate nas licitações, privilegiando as empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento no País, foi: 

 a)  Lei Complementar 123/2006. 
 b)  Decreto Federal 7.724/2012. 
 c)  Lei 11.196/2005. 
 d)  Decreto Federal 12.520/2010. 
 e)  Decreto Federal 10.098/2000.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805349

Questão 16: INAZ do Pará - Fisc (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A licitação é regida pela Lei n° 8.666/93 e é o meio pela qual a administração pública contrata para execução de obras ou serviços, garantindo, mediante esse processo, a
isonomia entre os participantes. Sobre este processo, é correto afirmar que: 

 a)  A licitação, em regra, será sigilosa. 
 b)  Subordinam-se ao regime da Lei de Licitações apenas os órgãos da administração direta. 
 c)  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos no País. 
 d)  Nos processos de licitação, não poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas

técnicas brasileiras. 
 e)  É permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas

brasileiras e estrangeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805888

Questão 17: FUNDATEC - ALeg (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A licitação, conforme prevê a Lei nº 8.666/1993, tem por objetivo garantir a isonomia nas compras públicas, tendo em vista o atendimento pleno do princípio da
impessoalidade, expresso na Constituição Federal. Outro objetivo buscado pela Administração Pública através da licitação é selecionar a proposta que:

 a)  Ofereça o menor preço.
 b)  Apresente produtos e serviços mais eficientes.
 c)  Agregue maior qualidade possível.
 d)  Atenda às expectativas dos cidadãos.
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 e)  Seja a mais vantajosa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806825

Questão 18: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A fase do processo de licitação em que a Administração atribui ao licitante detentor da melhor proposta o objeto da licitação é chamada de 

 a)  abertura. 
 b)  habilitação. 
 c)  classificação. 
 d)  adjudicação. 
 e)  aprovação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826016

Questão 19: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Em igualdade de condições, como critério de desempate em uma licitação, será assegurada preferência, em primeiro lugar, aos bens e serviços 

 a)  produzidos no País. 
 b)  produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 c)  produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
 d)  produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência. 
 e)  produzidos ou prestados por empresa que comprovem investir em procedimentos que visem o desenvolvimento sustentável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826023

Questão 20: ADM&TEC - Ag Adm (Maj Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Leia as afirmativas a seguir:

I. O Agente Administrativo deve conhecer os principais conceitos relacionados ao processo licitatório. Por exemplo, a definição de Seguro- Garantia, na lei
8.666/93, refere-se ao seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.

II. Nos atos de convocação da licitação, a entidade deve garantir a existência de condições que comprometam o seu caráter competitivo.

III. O Agente Administrativo que adota atitudes alinhadas ao pensamento de Herzberg acredita que a delegação de responsabilidade é um fator que prejudica a
motivação no ambiente de trabalho.

Marque a alternativa CORRETA: 

 a)  Nenhuma afirmativa está correta. 
 b)  Está correta a afirmativa I, apenas. 
 c)  Está correta a afirmativa II, apenas. 
 d)  Está correta a afirmativa III, apenas. 
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852492

Questão 21: ADM&TEC - Ag Adm (Maj Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Leia as afirmativas a seguir:

I. O conceito de estoque máximo refere-se à soma do estoque mínimo com o lote de compra. 
II. À luz da lei 8.666/93, o procedimento licitatório caracteriza um ato administrativo formal. 
III. No processo de licitação, a entidade pública deve buscar garantir a observância do princípio constitucional da isonomia.

Marque a alternativa CORRETA: 

 a)  Nenhuma afirmativa está correta. 
 b)  Está correta a afirmativa I, apenas. 
 c)  Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 
 d)  Estão corretas as afirmativas I e III, apenas. 
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852504

Questão 22: VUNESP - AF Trib (Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Segundo o disposto na Lei nº 8.666/93, num processo licitatório para aquisição de bens ou serviços pela Administração, a empresa licitante que comprove cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação,

 a)  ficará isenta dos tributos federais incidentes sobre a contratação.
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 b)  pode ser contratada diretamente por dispensa de licitação.
 c)  assegura preferência, em igualdade de condições, para fins de desempate.
 d)  pode ser contratada diretamente por inexigibilidade de licitação.
 e)  será dispensada das formalidades contratuais na licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858826

Questão 23: FUNDATEC - Fisc (Gramado)/Pref Gramado/Posturas/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Quatro amigos formaram um grupo de estudos para trocar informações sobre a Lei Federal nº 8.666/1993. Sobre o artigo 3º, que trata de licitação, fizeram as seguintes
afirmações:

 Dênis: “A licitação deve observar o princípio da isonomia, previsto na Constituição”.
 Luiza: “Temos de lembrar que, além do que o Dênis falou, esse processo destina-se à seleção da proposta mais vantajosa para a administração”.
 Clenir: “Não só isso, Luiza. A licitação também se destina à promoção do desenvolvimento nacional sustentável”.
 Hilton: “Gente, creio que no processo licitatório, o princípio a ser observado é o da concorrência”.

 
Quais dessas pessoas fizeram a correta interpretação da Lei?

 a)  Somente Clenir e Hilton.
 b)  Somente Dênis e Clenir.
 c)  Somente Luiza e Hilton.
 d)  Somente Luiza, Clenir e Hilton.
 e)  Somente Dênis, Luiza e Clenir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860242

Questão 24: Instituto AOCP - Ass Adm (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre a Lei nº 8.666/1993, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

(  ) Essa Lei regulamenta o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal, além de instituir normas para licitações e contratos da Administração Pública.

(  ) Essa Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes à compra de bens e serviços, no âmbito dos Poderes da União e
Estados, não se aplicando aos Municípios, por se tratar de lei federal.

(  ) As licitações somente poderão ser efetuadas onde se situar a repartição pública interessada na compra de bens e/ou serviços.

(  ) Todos os atos da licitação serão públicos e não sigilosos, com exceção do conteúdo das propostas pelos licitantes até a sua respectiva abertura.

(  ) A licitação deve observar 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.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865064

Questão 25: Instituto AOCP - Aud (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei Federal nº 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Sobre as licitações, é correto afirmar que 

 a)  são uma prática destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. 
 b)  devem ser aplicadas somente em casos relacionados com obras públicas. 
 c)  salvo exceções, as licitações exigem que pagamentos ocorram sempre à vista. 
 d)  a seleção da proposta mais vantajosa independe de quaisquer princípios. 
 e)  devem ocorrer sempre a cada dois anos, mesmo sendo sobre um item intangível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865158

Questão 26: FEPESE - Aux Adm (CIS AMURES)/CIS AMURES/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Analise as afirmativas abaixo, sobre compras governamentais:

1. A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, é uma das principais legislações que disciplinam o assunto no país.

2. A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, é a única legislação que disciplina o assunto no país.

3. Subordinam-se ao regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, além dos órgãos da administração direta, os 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.
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4. Subordinam-se ao regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, somente os órgãos da administração direta e os fundos especiais controlados direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 a)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. 
 c)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 
 d)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 
 e)  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876923

Questão 27: FEPESE - Aux Adm (CIS AMURES)/CIS AMURES/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre licitações públicas, é correto afirmar: 

 a)  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia à seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 
 b) As licitações serão sigilosas, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento somente quando tiverem sido encerrados. 
 c)  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, mas deverão também ser indexados em

moeda estrangeira. 
 d) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às grandes empresas na forma da lei. 
 e) Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações voltadas para a área da Saúde Pública, quando contratados com

terceiros, não necessitam serem precedidos de licitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876930

Questão 28: Instituto Excelência - Adv (Barra Velha)/Pref Barra Velha/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa INCORRETA.
 
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 seguintes princípios:

 a)  moralidade.
 b)  pessoalidade.
 c)  igualdade.
 d)  publicidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/880114

Questão 29: FUNDEP - Ag (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre o dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, analise as afirmativas seguintes.
 

I. As licitações não serão sigilosas, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a devida abertura.
 
II. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses precedidas na respectiva lei de licitações.
 
III. Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, com exceção daqueles em que se tratar de entes denominados autarquias e as sociedades de
economia mista.

 
Estão corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881649

Questão 30: FUNDEP - Peda (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A contratação de obras e serviços pela Administração Pública

 a)  será feita diretamente junto ao contratado escolhido, exceto se a lei exigir prévia licitação.
 b)  poderá ser realizada diretamente junto ao contratado escolhido independentemente de previsão na legislação.
 c)  deve ser precedida de licitação, que não pode ser afastada por lei.
 d)  deverá ser precedida de licitação, ressalvados os casos especificados na legislação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/882459

Questão 31: ACEP - Eng (Pref Aracati)/Pref Aracati/Ambiental/2019
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Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Qual a Lei federal que incluiu a promoção do desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios a serem garantidos na licitação?

 a) Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010.
 b) Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
 c) Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
 d) Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/900104

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Administração/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No que se refere aos processos governamentais de compras, julgue o item a seguir.

As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração indireta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/904294

Questão 33: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Analise as afirmativas abaixo no que tange aos princípios básicos das licitações públicas:
 

1. As obras e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses
previstas na Lei 8.666/1993.
2. Os serviços, inclusive de publicidade, quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, sem ressalvas ou exceções.
3. As compras públicas, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 8.666/1993.
4. As alienações, concessões, permissões, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, sem ressalvas ou exceções.

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910856

Questão 34: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da:

 a)  Isonomia.
 b)  Tipicidade.
 c)  Seleção da proposta de menor preço.
 d)  Seleção da proposta de maior qualidade.
 e)  Realização da compra do produto mais vantajoso para o governo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910858

Questão 35: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Nas licitações públicas é vedado aos agentes públicos:

 a)  Realizar pregões eletrônicos.
 b)  Comprar produtos que já existam no estoque.
 c)  Contratar produtos e serviços de empresas estrangeiras.
 d)  Restringir ou frustrar o caráter competitivo da licitação.
 e)  Contratar serviços de engenharia sem a comprovação de que o setor público não tem condições de executar o objeto do contrato por seus próprios meios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910861

Questão 36: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa que relaciona órgãos que se subordinam ao regime das normativas que regem licitações públicas no Brasil, conforme previsto em lei:

 a)  Órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as empresas privadas de grande porte, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 b)  Órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as empresas estrangeiras com sede no Brasil, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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 c)  Órgãos da administração direta, os 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)  Órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as empresas que fornecem produtos e serviços
ao setor público, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 e)  Órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as empresas privadas de capital aberto, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910899

Questão 37: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Contratos administrativos para os quais a União deve licitar, podem ter, entres outros, os seguintes objetos:

 a)  obra, serviço, compra, permuta, doação.
 b)  obra, serviço, fornecimento, concessão de serviço público.
 c)  obra, compra, serviço, comodato.
 d)  obra, serviço, compra, financiamento.
 e)  obra, compra, serviço, transação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912606

Questão 38: VUNESP - CDP (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Quando a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso XXI, determina que todos os licitantes têm direito de concorrer de forma igualitária, faz referência a uma ação
concreta decorrente do princípio constitucional da Administração Pública da 

 a)  legalidade. 
 b)  transparência. 
 c)  impessoalidade. 
 d)  publicidade. 
 e)  eficácia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914686

Questão 39: IADES - Ass Tec (CRN 3)/CRN 3/I/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei nº 8.666/1993, que estabelece normas gerais a respeito de 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, tem como objetivo(s) 

 a)  garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, incentivar a competitividade de mercado entre empresas e promover o desenvolvimento nacional
sustentável. 

 b)  contratar apenas produtos ou serviços que demonstrem a respectiva viabilidade por meio de documentação, selecionar a proposta mais onerosa e estar em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade. 

 c)  garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável. 

 d)  atender às necessidades particulares dos agentes da Administração, optar por produtos produzidos ou serviços prestados por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento de tecnologia no País e visar à seleção da proposta mais vantajosa. 

 e)  selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, incentivar a competitividade de mercado entre empresas e estar em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944344

Questão 40: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Considere a hipótese em que a Prefeitura de Salvador realize uma licitação para aquisição de novas impressoras para sua sede, e cinco fornecedoras fiquem empatadas,
em condições idênticas, na disputa pelo fornecimento dos bens.
 
Sobre os critérios de desempate, conforme o disposto na Lei nº 8.666/93, será escolhida a empresa que

 a)  for brasileira e produza os computadores na China, mas não contenha capital nacional.
 b)  produza os computadores em Portugal, mas invista em pesquisa e tecnologia no Brasil.
 c)  for uma empresa chinesa que produza os computadores no Brasil, mas utilize mão de obra chinesa.
 d)  cumpra a reserva de cargos para deficientes e atenda regras de acessibilidade, mas utilize brasileiros expatriados nos Estados Unidos como mão de obra.
 e)  for a vencedora do sorteio oficial realizado em caso de empate.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944779

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Após processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública; por enfrentar,
no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de R$ 250.000. Por isso, a administração
pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item.
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O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos
critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valoração subjetiva no certame.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955067

Questão 42: COPERVE-UFSC - Adm (UFSC)/UFSC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Identifique quais dos itens abaixo completam a frase de forma adequada e, em seguida, assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, em um processo licitatório, em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência aos bens e serviços:

I.  produzidos no País ou no Mercosul.

II.  produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

III.  produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no exterior.

IV.  produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

 a)  Somente os itens I e II estão corretos. 
 b)  Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 c)  Somente os itens II e IV estão corretos. 
 d)  Somente os itens I e IV estão corretos. 
 e)  Somente o item III está correto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958099

Questão 43: COPERVE-UFSC - Ass (UFSC)/UFSC/Administração/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações estabelecem 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.
 
Com relação a esse tema, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo.

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

 a) transparência – interessante – empreendedor – impessoalidade – probatório 
 b) isonomia – vantajosa – sustentável – impessoalidade – convocatório
 c) publicidade – econômica – participativo – transparência – probatório 
 d) isonomia – econômica – participativo – impessoalidade – probatório 
 e) transparência – vantajosa – sustentável – isonomia – convocatório

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958527

Questão 44: INAZ do Pará - Aux Adm (CRF AC)/CRF AC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A “Licitação” é dada como um procedimento levado a efeito para se buscar uma melhor proposta para o fornecimento de um produto ou prestação de serviço. Ela
apresenta diversos princípios que estão definidos nos termos do art. 3º da Lei Federal 8.666/93. O princípio que trata especificamente sobre o instrumento convocatório
diz que:

 a)  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
 b)  A entidade compradora, em todos os negócios para a aquisição de bens, deve observar a adoção de um estander.
 c)  Deve ser vedado aos agentes públicos admitir ou tolerar atos de convocação que estabeleçam preferências.
 d)  O julgamento das propostas deve ser efetivado com base no critério indicado no ato convocatório.
 e)  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública, os quantitativos das obras e preços unitários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960011

Questão 45: VUNESP - Ag (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa cujo conteúdo está em consonância com o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

 a)  Num procedimento licitatório, em igualdade de condições, é vedado estabelecer preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras,
como critério de desempate. 

 b)  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. 

 c)  Considera-se empreitada quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
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 d)  Subordinam-se ao regime dessa Lei os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas, salvo as empresas públicas e as sociedades de
economia mista. 

 e)  Os bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
poderão ser adquiridos sem licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961361

Questão 46: Unifil - AAd (Pref Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre as Disposições Gerais, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
 

I. 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.
 
II. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços, 1º produzidos no País, 2º
produzidos ou prestados por empresas brasileiras, 3º produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País, 4º produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
 
III. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.
 
IV. É lícito aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas
brasileiras e estrangeiras.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/965688

Questão 47: Unifil - Tec Cont (Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8666/93, pode-se afirmar que

 a)  subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os 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.

 b)  podem os agentes públicos estabelecerem tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos.

 c)  em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por
empresas estrangeiras.

 d)  a licitação será sigilosa, não sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/966418

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Administração/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A respeito de compras governamentais, assinale a opção correta. 

 a) A lei que introduziu a modalidade de licitação denominada pregão, definiu que todas as compras governamentais de bens e serviços serão nessa modalidade, a
qual selecionará a empresa com a melhor capacidade técnica. 

 b) Os processos de compras governamentais são sigilosos, por isso é vedada a sua publicidade a quem não seja participante do processo. 
 c)  Uma das vantagens do processo centralizado de compras governamentais é a economia de escala, em função da obtenção de redução de custo unitário na

compra de grandes quantidades. 
 d)  Subordinam-se ao regime da Lei n.º 8.666/1993 somente os órgãos que compõem a administração pública direta e indireta. 
 e) A aquisição emergencial de bens e serviços pela administração pública deve seguir as seguintes etapas: planejamento da compra, seleção de fornecedores,

licitação e contratação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972201

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Participam de determinado processo licitatório da administração pública três empresas: W, Y e Z.

A empresa W é estrangeira, mas fabrica produtos manufaturados dentro do território brasileiro, produtos esses que resultam de desenvolvimento e inovação tecnológica
realizados no Brasil.

A empresa Y é brasileira, produz e exporta matéria-prima para fora do Brasil e faz reserva de cargos para pessoa com deficiência, conforme determina a legislação.

A empresa Z fabrica produtos manufaturados que atendem às normas técnicas brasileiras e obedece às previsões legais de acessibilidade e de reserva de cargos para
pessoa reabilitada da previdência social.

A Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 8.666/1993) autoriza que, nessa situação, a administração pública estabeleça margem de preferência somente para 

 a) as empresas W e Y. 
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 b)  as empresas Y e Z. 
 c) as empresas W e Z. 
 d)  a empresa Z. 
 e)  a empresa W.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973132

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Uma licitação deverá ser processada e julgada em estrita conformidade com princípios básicos previstos na Lei n.º 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), entre eles
o princípio da probidade administrativa, que significa 

 a) impossibilidade de o gestor incluir cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo favorecendo uns em detrimento de outros e que acabem por
beneficiar, mesmo que involuntariamente, determinado participante. 

 b)  obrigatoriedade de o gestor vedar a pessoalização das realizações da administração pública. 
 c) obrigatoriedade de a atuação do gestor público e a realização da licitação serem processadas na forma da lei e das normas administrativas. 
 d)  imposição ao agente público de um modo de atuar que produza resultados favoráveis à concepção dos fins que cabem ao Estado alcançar. 
 e) procedimento de retidão e honestidade dos funcionários que integram ou realizam a gestão de repartições públicas, sem objetivo de auferir qualquer tipo de

vantagem indevida.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973503

Questão 51: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
 
“De acordo com a Lei nº 8.666/1993, todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades da Administração Pública têm direito público subjetivo à
fiel observância do pertinente estabelecido em lei,                             , acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.”

 a)  Podendo qualquer cidadão.
 b)  Não podendo qualquer cidadão, somente os presentes em lista prevista em lei.
 c)  Podendo somente membros da Administração Pública.
 d)  Não podendo nenhum cidadão.
 e)  Podendo somente titulares de mandato eletivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994433

Questão 52: CS UFG - Ass (IF GOIANO)/IF GOIANO/Administração/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Que ato da administração pública destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, respeitando-se os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da
vinculação ao instrumento convocatório? 

 a)  A licitação. 
 b)  O empenho. 
 c)  A contratação. 
 d)  O processo administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999218

Questão 53: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A lei de licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da igualdade jurídica para a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse princípio é da:

 a)  isonomia.
 b)  eficiência.
 c)  irredutibilidade.
 d)  liberdade.
 e)  simetria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008769

Questão 54: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A sociedade empresária Feliz S/A, após apresentar a melhor proposta em licitação para a contratação de obra de grande vulto, promovida por certa empresa pública
federal, apresentou os documentos exigidos no edital e foi habilitada.
 
Este último ato foi objeto de recurso administrativo, no qual restou provado que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe fora aplicada, já que
se constituíra por transformação da sociedade empresária Alegre S/A, com os mesmos sócios e dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço e idêntico objeto social.

A sociedade empresária Alegre S/A, em decorrência de escândalo que envolvia pagamento de propina e fraudes em licitações, foi penalizada em diversos processos
administrativos. Após os trâmites previstos na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção Empresarial), diante do reconhecimento de haver praticado atos lesivos à



16/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19577094/imprimir 12/26

Administração Pública, ela foi penalizada com a aplicação de multa e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
quatro anos.

Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A exclusão da sociedade empresária Feliz S/A da licitação em curso é legítima, pois, diante da transformação, subsiste a responsabilidade da sociedade Alegre
S/A. 

 b)  O reconhecimento da responsabilização administrativa da sociedade empresária Alegre S/A, por ato lesivo contra a Administração Pública, dependia da
comprovação do elemento subjetivo culpa. 

 c)  A penalização da sociedade empresária Alegre S/A impede a responsabilização individual de seus dirigentes; por isso, não pode ser estendida à sociedade Feliz
S/A. 

 d)  A imposição da sanção de declaração de inidoneidade à sociedade empresária Alegre S/A deveria impedir a aplicação de multa por ato lesivo à Administração
Pública pelos mesmos fatos, sob pena de bis in idem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017701

Questão 55: PRÓ-MUNICÍPIO - TAE (CRP 11)/CRP 11 (CE)/Técnico de Patrimônio/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
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. Assinale a alternativa que contém todos os princípios básicos utilizados pela administração para que o processo aconteça em
conformidade com a lei:

 a)  Legalidade; Imparcialidade; Moralidade; Igualdade; Publicidade; Probidade Administrativa; Julgamento Objetivo;
 b)  Legalidade; Imparcialidade; Moralidade; Igualdade; Publicidade e Propaganda; Probidade Administrativa; Julgamento da ação;
 c)  Legalidade; Parcialidade; Publicidade e Propaganda; Improbidade Administrativa;
 d) Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Igualdade; Publicidade; Probidade Administrativa; Vinculação ao instrumento convocatório; Julgamento Objetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1021905

Questão 56: PRÓ-MUNICÍPIO - TAE (CRP 11)/CRP 11 (CE)/Técnico de Patrimônio/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No _______ o administrador deve utilizar critérios objetivos definidos no ato convocatório, com isso afasta a possibilidade da utilização de critérios subjetivos não
previstos no edital, mesmo que favoreça a Administração Pública. Assinale a opção que diz respeito ao conceito do princípio anteriormente citado.

 a)  Princípio do julgamento objetivo;
 b)  Princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
 c)  Princípio da impessoalidade;
 d) Princípio da moralidade e probidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1021933

Questão 57: FCPC - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No tocante as normas para licitações e contratos da Administração Pública, conforme a Lei 8.666/93, é correto afirmar que, em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 a)  produzidos no Distrito Federal. 
 b)  produzidos em respeito às normas ambientais e necessariamente por ativistas. 
 c)  produzidos ou prestados por empresas do Mercosul e por agentes políticos municipais. 
 d)  produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
 e)  produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa formada em instituições públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025073

Questão 58: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No que se refere aos princípios específicos da licitação, julgue os itens que seguem:

I- O princípio da isonomia defende a igualdade entre todos que se encontrem na mesma situação. Em decorrência do princípio da isonomia, o art. 3º, §1º da Lei
8.666/93 proíbe preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato.

II- O princípio da adjudicação compulsória obriga a Administração a atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame.

III- O princípio da obrigatoriedade manifesta o dever de licitar que possui o Estado (art. 37, XXI, CF).

Está CORRETO o que se diz em: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030629

Questão 59: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Engenharia Civil/2019
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Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Identifique, dentre as proposições abaixo, aquela que não corresponde perfeitamente ao que se encontra escrito na Lei 8.666/93 – (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências). 

 a)  Art. 1º, “Parágrafo único – Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, 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.” 

 b)  Art. 2º, “Parágrafo único – Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.” 

 c)  Art. 4º, “Parágrafo único – O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da
Administração Pública.” 

 d)  Art. 8º, “Parágrafo único – É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para
sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art.
26 desta Lei.”

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030742

Questão 60: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com exceção das ressalvas previstas na própria Lei, estão subordinados ao regime da Lei nº 8.666/1993 os(as):

I. Autarquias. 
II. Fundações Públicas. 
III. Órgãos da Administração Direta. 
IV. Empresas Públicas.

Está(ão) CORRETO(S): 

 a)  Somente os itens I, II e IV. 
 b)  Somente os itens I e III. 
 c)  Somente os itens II, III e IV. 
 d)  Todos os itens. 
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031195

Questão 61: CONSULPAM - Proc (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Subordinam-se à Lei de Licitações (Lei 8.666/93), EXCETO: 

 a)  Órgãos da administração direta. 
 b)  Os fundos especiais. 
 c)  Entidades filantrópicas. 
 d)  As autarquias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031490

Questão 62: VUNESP - Ana GP (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa cujo conteúdo está em conformidade com os princípios da Lei nº 8.666/1993.

 a)  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 e as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.

 b)  Subordinam-se ao regime dessa Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, ressalvadas as sociedades de economia mista.

 c)  Essa Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e
locações no âmbito da União, sendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regidos por leis próprias.

 d)  Para garantir os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, os agentes púbicos deverão, no procedimento
licitatório, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária, entre empresas brasileiras e estrangeiras.

 e)  A licitação visa garantir a observância, dentre outros, do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para o cidadão e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento subjetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033312

Questão 63: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Contratos/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O princípio licitatório que exige que todo processo seja orientado à finalidade pública, determinando que a melhor solução a ser buscada no processo, só pode ser a que
se apresente como a mais vantajosa para o atendimento da demanda pública, refere-se ao princípio da:

 a)  igualdade;
 b)  legitimidade;
 c)  motivação;
 d)  julgamento objetivo;
 e)  vinculação ao instrumento convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036198
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Questão 64: FDC - Comp (SEHAC)/SEHAC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O princípio licitatório que exige que o ato administrativo deve observar os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e restringir-se a aspectos quantitativos
e qualitativos, sem preferências ou restrições pessoais ou partidárias, refere-se ao princípio denominado:

 a)  legalidade;
 b)  impessoalidade;
 c)  julgamento objetivo;
 d)  moralidade e probidade administrativa;
 e)  vinculação ao instrumento convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036516

Questão 65: FDC - Comp (SEHAC)/SEHAC/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Nas compras públicas, em caso de empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

 a)  de empresas que investem em responsabi-lidade social;
 b)  produzidos no País;
 c)  produzidos por qualquer empresa que invista em tecnologia;
 d)  que tenha o selo do Programa Nacional de Qualidade;
 e)  produzidos na Zona Franca de Manaus.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036537

Questão 66: IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A obrigatoriedade da realização de licitações públicas encontra seu imperativo normativo no inciso XXI do art. 37 da CRFB de 1988. Com efeito, a obrigação de licitar
abrange todos os órgãos administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de Contas, o que foi objeto de expressa menção pelo art. 117 da Lei nº
8.666/1993. Sobre quem está obrigado a licitar, analise a relação abaixo:

I.  Órgãos da administração pública direta;

II.  Administração pública indireta;

III.  autarquias (incluindo as agências reguladoras e executivas);

IV.  Conselhos profissionais (autarquias especiais);

V.  Fundações públicas;

VI.  Empresas públicas;

VII.  Sociedades de economia mista;

VIII.  Sindicatos Patronais;

IX.  Entidades do sistema “S”, por meio de regulamentos próprios, observados os princípios da Administração Pública;

X.  Organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP, Lei nº 9.790/1999);

XI.  Organizações sociais (OS, Lei nº 9.637/1998).

Assinale 

 a)  se somente I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, e XI estão obrigados a licitar. 
 b)  se somente II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX estão obrigados a licitar. 
 c)  se somente I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI estão obrigados a licitar. 
 d)  se somente I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI estão obrigados a licitar. 
 e)  se todos estiverem obrigados a licitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041743

Questão 67: IUDS - FNS (CREA MG)/CREA MG/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Segundo a lei 8666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia: 

 a) Isonomia.
 b) Moralidade.
 c) Impessoalidade.
 d) Legalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044915

Questão 68: IUDS - FNS (CREA MG)/CREA MG/2019
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Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com o parágrafo único do artigo 4º da lei 8666/93, o procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo:

 a) Impessoal
 b) Jurídico
 c) Tipificado
 d) Formal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044921

Questão 69: Instituto AOCP - Adm (UFFS)/UFFS/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A aquisição de materiais na administração pública deve ser realizada pelo procedimento da licitação. Além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, qual é o princípio constitucional que
deve ser garantido no processo de licitação?

 a)  Princípio da proporcionalidade.
 b)  Princípio da supremacia.
 c)  Princípio da liberdade.
 d)  Princípio da simetria.
 e)  Princípio da isonomia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045203

Questão 70: DÉDALUS - Cont (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Princípio da Licitação que vincula a Administração Pública a seguir de forma estrita a todas as regras que tenham sido previamente estipuladas para disciplinar e conduzir
ao certame: 

 a)  Publicidade. 
 b)  Julgamento Objetivo. 
 c)  Impessoalidade. 
 d)  Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
 e)  Moralidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045218

Questão 71: IDIB - Adv (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Na Administração Pública, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes. Nesse cenário, assinale a alternativa incorreta: 

 a)  A licitação tem por objetivo, dentre outros, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. 
 b)  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. 
 c)  A lei veda totalmente que, nos processos de licitação, sejam estabelecidas quaisquer margens de preferências por produto ou serviço. 
 d)  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048929

Questão 72: FAFIPA - AAdm (CM Mandaguari)/CM Mandaguari/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com a Lei N.º 8666/93, em uma licitação pública, quando houver igualdade de condições, como critério de desempate, será concedida preferência, aos bens e
serviços:

 a)  Produzidos em grande quantidade.
 b)  Produzidos no Brasil.
 c)  Produzidos por empresas com menos de 30 funcionários.
 d)  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, ainda que não atendam

às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053823

Questão 73: SELECON - Eng Clin (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Todas as entidades subordinadas ao regime da Lei n° 8.666/1993 estão corretamente descritas em: 

 a)  os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas apenas 
 b)  as autarquias, as fundações públicas, as empresas de caráter público e as entidades controladas diretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios 
 c)  as fundações públicas, os fundos especiais, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas diretamente pela União, Estado e Distrito Federal 
 d)  os 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
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1057175



16/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19577094/imprimir 16/26

Questão 74: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Administrador/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O princípio licitatório que determina que o administrador público não pode agir, nem deixar de agir, senão de acordo com a lei e na forma determinada, refere-se ao
princípio denominado: 

 a)  isonomia 
 b)  legalidade 
 c)  publicidade 
 d)  impessoalidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059734

Questão 75: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Administrativa/Sem Especialidade/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Considere que um determinado órgão integrante da Administração pública federal pretenda adquirir determinados produtos, mediante procedimento licitatório,
priorizando, no processo de compra, critérios e práticas sustentáveis. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e normatização específica, esse escopo

 a)  é de possível atingimento desde que adotada licitação do tipo técnica e preço, pontuando-se os licitantes que apresentarem a melhor solução técnica para o
fornecimento aderente às práticas de sustentabilidade fixadas.

 b)  somente poderá ser atingido mediante a previsão, no instrumento convocatório, de certificação ambiental dos produtos, como critério de qualificação técnica ou
requisito prévio para assinatura do contrato.

 c)  poderá ser atingido com a previsão, no instrumento convocatório, de especificações técnicas do objeto do certame adequadas às práticas de sustentabilidade,
resguardado o caráter competitivo da licitação.

 d)  poderá ser atingido com o mecanismo de equalização das propostas, considerando-se mais vantajosa aquela mais bem classificada em função da combinação de
menor preço e menor impacto ambiental.

 e)  não é viável, eis que colidente com o caráter de ampla competição do procedimento licitatório, admitindo-se, contudo, a contratação direta, com dispensa de
licitação, de cooperativas, microempresas e empresários individuais que adotem práticas sustentáveis de produção, devidamente certificadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071887

Questão 76: FAUEL - TGL (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O Artigo 1º da Lei das Licitações estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Isto significa que a Lei das Licitações se aplica a: 

 a)  Distrito Federal, somente. 
 b)  Todos os Entes Federados. 
 c)  Municípios, somente. 
 d)  Estados, somente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071953

Questão 77: FAUEL - TGL (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
                                        é o procedimento administrativo formal regulado pela lei nº 8666/93 para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da
Administração Pública.
 
O termo que completa CORRETAMENTE a lacuna acima é: 

 a)  Termo de Cooperação 
 b)  Patrimônio Privado 
 c)  Patrimônio Municipal 
 d)  Licitação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071955

Questão 78: INSTITUTO MAIS - Cont (Parnaíba Prev)/Parnaíba Prev/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sob o ponto de vista legal, a licitação, conforme a Lei n.º 8.666/1993, destina-se a garantir o princípio constitucional da 

 a)  isonomia. 
 b)  transparência. 
 c)  prestação de contas. 
 d)  legalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072024

Questão 79: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das normas gerais para licitações, analise as seguintes assertivas:
 

I. 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
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
 
II. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
 
III. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073786

Questão 80: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei nº 8.666/1993 define que 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.
 
Segundo o princípio da legalidade,

 a)  impede-se que o agente público estabeleça condições de caráter não exclusivista em relação aos concorrentes, seu estado ou situação.
 b)  o processo de licitação está vinculado às prescrições legais regulamentares específicas e às estabelecidas no respectivo ato convocatório.
 c)  o procedimento licitatório deve estar ajustado aos bons costumes e às regras de ética que devem nortear todas as atividades dos agentes administrativos.
 d)  todos os atos praticados pelos agentes administrativos devem ser do pleno conhecimento da coletividade.
 e)  deve ser estabelecido tratamento diferenciado injustificável entre os interessados na contratação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074377

Questão 81: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Quanto aos contextos de licitação, leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) A Lei 8.666/93, estabelece normas gerais sobre licitação 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.
 
(  ) Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93 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.
 
(  ) Na fase externa o procedimento da licitação inicia-se na repartição interessada com a abertura de processo em que a autoridade competente determina sua
realização, define seu objeto e indica os recursos hábeis para a defesa.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075227

Questão 82: GUALIMP - Cont (Pref B Guandu)/Pref Baixo Guandu/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
 Em relação à Lei no 8.666/93 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta: 

 a)  Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento licitatório, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
 b)  Qualquer cidadão pode apresentar propostas nos processos licitatórios independentemente da especialidade ou área de atuação.
 c)  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.
 d)  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1094156

Questão 83: IADES - Ass Adm (CAU MT)/CAU MT/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A licitação destina-se a garantir a observância de certo princípio constitucional denominado 

 a)  contraditório. 
 b)  agilidade. 
 c)  menor preço. 
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 d)  isonomia. 
 e)  subjetividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117655

Questão 84: CRESCER - AAd (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.37, XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, assinale a alternativa INCORRETA:

 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) Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras.

 c) Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras não poderão 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.

 d) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125949

Questão 85: CRESCER - AAd (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.37, XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, é CORRETO dizer que o contrato:

 a) É o ajuste que a Administração, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse
público, nas condições estabelecidas pela própria Administração.

 b) É todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar obrigações e direitos recíprocos.
 c) É proibido entre a Administração Pública e particulares, tendo em vista a supremacia do interesse público.
 d) É todo e qualquer acordo de vontades entre órgãos da administração pública e terceiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125950

Questão 86: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os princípios que regem os procedimentos licitatórios. 

 a)  Vinculação à lei e ao edital, procedimento formal, julgamento subjetivo. 
 b)  Vinculação à lei, ao edital ou ao convite, procedimento formal, julgamento subjetivo. 
 c)  Vinculação ao edital, procedimento formal, julgamento subjetivo. 
 d)  Vinculação ao edital ou ao convite, procedimento formal, julgamento objetivo. 
 e)  Vinculação ao edital ou ao convite, procedimento relativamente formal, julgamento subjetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129984

Questão 87: Instituto Consulplan - Ass (CODESG)/CODESG/Licitação/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Conforme previsto na Lei nº 8.666/93, nas licitações para compras, a CODESG deve, sempre que possível:

 a)  Proceder à contratação direta.
 b)  Atender ao princípio da padronização.
 c)  Publicar o edital com 45 dias de antecedência.
 d)  Realizar a contratação na modalidade de convite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131401

Questão 88: Instituto Consulplan - Comp (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Segundo o art. 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da                           , a
seleção da proposta mais                          para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os                          da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo dos que lhe são correlatos”. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

 a)  isonomia / vantajosa / princípios básicos
 b)  legalidade / vantajosa / princípios básicos
 c)  simetria / factível / fundamentos jurídicos
 d)  igualdade / factível / princípios constitucionais

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132061

Questão 89: COVEST-COPSET - Tec (UFPE)/UFPE/Contabilidade/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
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Não se subordinam à Lei de Licitações:

 a)  órgãos da administração direta.
 b)  fundações públicas.
 c)  empresas públicas.
 d)  órgãos da administração indireta.
 e)  sociedades de economia mista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137926

Questão 90: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Licitação é uma das formas mais comuns que os órgãos governamentais têm de adquirir bens e serviços. Marque a afirmativa incorreta. 

 a)  É um processo administrativo, através do qual são escolhidas empresas habilitadas para fecharem contratos com o governo e, assim, poderem fornecer bens,
produtos ou serviços. 

 b)  Com isso, efetiva-se a contratação dos serviços ou a compra de produtos, sempre com a melhor qualidade. 
 c)  Ao abrir uma licitação, os órgãos públicos abrem espaço para que as empresas privadas apresentem suas propostas. 
 d)  Ao final do processo, que exige a comprovação da qualificação das empresas concorrentes e a possibilidade de cumprirem devidamente o contrato, é escolhida a

opção mais vantajosa para a administração.
 e)  direito da publicidade prevê que toda licitação deve ser pública e acessível, o que permite que todas as pessoas interessadas participem do processo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146385

Questão 91: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No processo de licitação pública devem ainda seguir alguns princípios, que, no final das contas é o que vai determinar a transparência e a moralidade do processo.

(   ) Princípio da Igualdade ou Isonomia 
(   ) Princípio da Prudência 
(   ) Princípio da Impessoalidade 
(   ) Princípio da Moralidade 
(   ) Princípio da Entidade

Marque a sequência correta de Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146386

Questão 92: AVANÇASP - Comp (Pref Pereiras)/Pref Pereiras/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
São princípios do procedimento licitatório, EXCETO: 

 a)  princípio da pessoalidade. 
 b)  princípio da publicidade dos atos. 
 c)  princípio do procedimento formal. 
 d)  princípio da ampla defesa. 
 e)  princípio da legalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147092

Questão 93: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Em matéria de licitação, é incorreta a seguinte assertiva: 

 a)  O concurso, modalidade de licitação, é previsto de forma expressa na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, juntamente com a concorrência, a tomada de preços,
o convite e o leilão. 

 b)  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão à sequência consubstanciada em: I - projeto básico (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
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução); lI - projeto executivo (conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT) e IlI - execução das obras e serviços. 

 c)  Diversamente das modalidades de procedimento licitatório, os tipos de licitação, exceto no concurso, são a de menor preço - quando o critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração determina 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, e a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. 

 d)  Subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, excluídas
as entidades controladas indiretamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149040
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Questão 94: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Marque a afirmativa verdadeira sobre licitações: 

 a)  A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada pela lei, mediante o
estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato, e pela autoridade responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer
elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e economica, sempre vinculados à garantia de cumprimento de obrigações específicas. 

 b) A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada apenas pela lei, mediante o
estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato. 

 c)  A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), somente pode ser relativizada por norma
jurídica constitucional, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação exigíveis em abstrato. 

 d)  A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada apenas pela autoridade
responsável pela condução do processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados
à garantia de cumprimento de obrigações especificas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149046

Questão 95: FEPESE - Arqt (Florianópolis)/Pref Florianópolis/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa que indica corretamente a Lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

 a)  8.666/93
 b)  6.658/93
 c)  5.296/04
 d)  9.050/04
 e)  482/2014

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151549

Questão 96: CESGRANRIO - Ass Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
O Chefe do Setor de Licitações de uma Autarquia Federal preside determinado certame, destinado a selecionar fornecedor de papel para impressoras. No curso da
licitação, ele acolhe requerimento de uma sociedade empresarial que queria obter o reconhecimento de beneficio não previsto no edital. Com o referido reconhecimento,
a sociedade empresária obteve vitória no procedimento de escolha para fornecer o papel exigido pelo serviço público.
 
Nesse caso, nos termos da Lei no 8.666/1993, haveria violação ao princípio da vinculação ao instrumento

 a)  convocatório
 b)  correlato
 c)  moral
 d)  probo
 e)  público

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174532

Questão 97: OBJETIVA CONCURSOS - Ana (CM Chapecó)/CM Chapecó/Compras e Licitações/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre o edital de licitações, analisar os itens abaixo:
 

I. A impugnação pode ser apresentada em apenas alguns casos.
II. Não há prazos mínimos para divulgação do edital.
III. O edital fixa condições de realização da licitação, vinculando a administração e os proponentes.
IV. A necessidade de divulgação de modificação do edital não abrange todas as modalidades.

 
Está CORRETO:

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente o item II.
 c)  Somente o item III.
 d)  Somente o item IV.
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184430

Questão 98: QUADRIX - Ass (CRO GO)/CRO GO/Administrativo I/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das normas de licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e da modalidade de licitação denominada pregão (Lei n.º
10.520/2002), julgue o item.
 
As contratações de obras e serviços realizadas pela Administração Pública deverão ser obrigatoriamente precedidas de licitação, mas, para os serviços de publicidade, não
se aplica essa regra. 
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196396

Questão 99: QUADRIX - Ass (CRO GO)/CRO GO/Administrativo I/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Acerca das normas de licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e da modalidade de licitação denominada pregão (Lei n.º
10.520/2002), julgue o item.
 
No procedimento licitatório em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência aos bens e serviços produzidos no Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196398

Questão 100: QUADRIX - ACI I (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com relação às normas de licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e à modalidade de licitação denominada pregão (Lei n.º
10.520/2002), julgue o item.

A licitação destina‐se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais barata para a Administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196808

Questão 101: QUADRIX - ACI I (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com relação às normas de licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e à modalidade de licitação denominada pregão (Lei n.º
10.520/2002), julgue o item.
 
No caso de sociedades cooperativas, o agente público deverá, independentemente das circunstâncias e dos concorrentes, admitir cláusulas que restrinjam o caráter
competitivo do procedimento licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196809

Questão 102: QUADRIX - ACI I (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Com relação às normas de licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e à modalidade de licitação denominada pregão (Lei n.º
10.520/2002), julgue o item.
 
Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida uma margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas
brasileiras. 
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196810

Questão 103: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A partir do artigo 3º, diversos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993 tiveram, ao longo dos anos, seus textos originais modificados e revogados, além de inclusões de
dispositivos. Porém, a legislação faz questão de enumerar os princípios norteadores das licitações e contratos administrativos que, além de estar clara a aplicação dos
consagrados princípios constitucionais mencionados no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, o artigo traz ainda outros princípios muito importantes para a
obtenção de sua finalidade principal. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta os outros princípios norteadores das licitações e contratos administrativos,
além dos previstos no art. 37 da CF/88:

 a)  Tangibilidade; Presteza; Razoabilidade; Aplicabilidade e Eficácia.
 b)  Conveniência; Originalidade; Conteudismo; Generalidade e Efetividade.
 c)  Isonomia; Probidade Administrativa; Vinculação ao Instrumento Convocatório; Julgamento Objetivo e Correlatos.
 d)  Legitimidade; Pessoalidade; Normatividade; Condicionalidade e Integridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199919

Questão 104: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
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A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia à seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional; será processada e julgada em estrita conformidade com princípios básicos. Assinale a alternativa que apresente em sua totalidade os princípios
básicos do processo licitatório:

 a)  Princípios básicos da legalidade, da celeridade, da moralidade, da eficiência, da publicidade, da probidade administrativa, da indistinção, do julgamento objetivo e
padronização.

 b)  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.

 c)  Princípios básicos do formalismo procedimental, da impessoalidade, da padronização, da igualdade, da competitividade, da improbidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e adjudicação compulsória.

 d)  Princípios básicos do sigilo das propostas, da pessoalidade, da imoralidade, da adjudicação compulsória, da publicidade, da improbidade administrativa, não
alteração do edital, do julgamento objetivo e morosidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199939

Questão 105: Machado de Assis - Proc (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Nos termos da Lei 8.666/1993, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

 a)  Produzidos no país; produzidos ou prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no país; produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei para pessoa com deficiência.

 b)  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei para pessoa com deficiência; produzidos no país;
produzidos ou prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

 c)  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei
para pessoa com deficiência; produzidos no país; produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

 d)  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país; produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
produzidos no país; produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei para pessoa com deficiência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1202873

Questão 106: QUADRIX - Adm (CRO AC)/CRO AC/Gerente Geral/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No que se refere às licitações públicas, às compras e aos contratos no âmbito da Administração Pública, julgue o item.
 
A lei garante a preferência de bens e serviços produzidos por empresas brasileiras em relação aos bens e serviços produzidos por empresas estrangeiras, ainda que a
produção destas últimas ocorra no Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205749

Questão 107: QUADRIX - Ana (CRO AC)/CRO AC/Compras e Licitações/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
No que se refere às compras no Setor Público e ao objeto e ao edital de licitação, julgue o item.

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 pessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da desvinculação ao instrumento convocatório, do julgamento subjetivo e correlatos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205875

Questão 108: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Todo ato administrativo deve ser cercado de cautelas legais, morais e éticas. A licitação, como conjunto encadeado de atos, não poderia ser diferente. A licitação sujeita-
se a um conjunto significativo de princípios e de normas jurídicas, e, com isso, são evitados (ou reduzidos) desvios, favorecimentos, além de permitir a boa, regular e
adequada utilização dos dinheiros públicos. Assinale a alternativa que faz a associação CORRETA do princípio apresentado a sua devida aplicação:

 a)  No princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração Pública deve pautar toda a condução do certame em critérios objetivos previamente
definidos no instrumento convocatório.

 b)  O princípio da impessoalidade, afirma que a Administração Pública deve atuar conforme princípios éticos, com boa-fé, honestidade.
 c)  Pelo princípio da legalidade, a Administração Pública tem o dever de tornar públicos os seus atos, na forma da lei.
 d)  O princípio da moralidade afirma que a Administração Pública não pode fazer escolhas pautando-se nas “qualidades” dos envolvidos na licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207054

Questão 109: QUADRIX - ACont (Pref Jataí)/Pref Jataí/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Assinale a alternativa que apresenta o ente sujeito ao dever de licitar.

 a) organizações sociais, para toda e qualquer compra
 b) ordem dos Advogados do Brasil
 c) conselhos de classe, apenas quanto a bens imóveis
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 d) entidades paraestatais integrantes do chamado “sistema ‘S’”
 e) organizações da sociedade civil de interesse público, para toda e qualquer compra

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1213567

Questão 110: IBADE - AAd (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre licitação, é correto dizer que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 8666/93 (Lei geral de licitações). Mas por que deve
existir o processo licitatório? Responde-se a essa pergunta ao se afirmar que a licitação se destina a:

 a)  sempre comprar os melhores produtos oferecidos no mercado, ainda que os preços sejam os mais caros.
 b)  estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista e previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras.
 c)  garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento

nacional sustentável.
 d)  admitir, prever, incluir e tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo da licitação.
 e)  evitar que sejam adquiridos pelo Poder Público produtos e serviços da melhor qualidade com os melhores preços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219174

Questão 111: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Sobre os princípios inscritos na Lei de Licitações, pode-se afirmar: 

 a)  a licitação destina-se a garantir a observância do princípio da seletividade e a escolher a proposta mais vantajosa para o contratado.
 b)  é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que estimulem a competição e impeçam

distinções.
 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)  como critério de desempate na licitação, não poderá ser dada nenhuma preferência a bens ou serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras ou

produzidos no País.
 e)  o cidadão não poderá acompanhar o desenvolvimento do procedimento licitatório, para não interferir, perturbar ou impedir a realização dos trabalhos da comissão

de licitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229958

Questão 112: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Licitação representa um(uma): 

 a)  procedimento administrativo que, via de regra, antecede a celebração de um contrato administrativo.
 b)  procedimento administrativo que ocorre posteriormente às contratações realizadas pelo Poder Público.
 c)  forma pública efetivada para atender aos interesses do administrador.
 d)  forma de mostrar ao contratado que a norma legal deve ser obedecida.
 e)  maneira de provar à sociedade que a Administração Pública é incorruptível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229965

Questão 113: IBADE - Fisc (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/Vigilância Sanitária/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 estabelece: 

 a)  normas específicas apenas sobre 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.

 b)  normas gerais somente sobre licitações 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)  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.

 d)  normas específicas sobre licitações pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

 e)  normas específicas sobre impactos ambientais 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1238531

Questão 114: CONSULPAM - Cont (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com Lei 8.666/93 (Lei de licitações) assinale a alternativa CORRETA:

 a) Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, independentemente de  prévia justificativa da autoridade competente, exigir  que o
contrato 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.
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 b) O procedimento licitatório, previsto na Lei de licitações (Lei 8.666/93) caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da
Administração Pública.

 c) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, inclusive nos casos de
empreendimento executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.

 d) O autor do projeto de obra poderá participar de forma indireta da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253605

Questão 115: VUNESP - Cont (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
A licitação

 a)  contrata serviços feitos sob medida, exceto os relacionados à publicidade e propaganda.
 b)  estabelece margem de preferência para produtos agropecuários e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras.
 c)  destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia, em estrita conformidade com a legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade, por exemplo.
 d)  garante a observância do princípio da lei orgânica de isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
 e)  permite aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária nos casos em que for o melhor

interesse da administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255617

Questão 116: FCC - Arqt (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Conforme dispõe a Lei no 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, responsável por instituir normas para licitações e contratos da
Administração Pública, a alienação caracteriza-se como toda

 a)  construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
 b)  aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
 c)  garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.
 d)  transferência de domínio de bens a terceiros.
 e)  obtenção de determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto etc.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1273490

Questão 117: OBJETIVA CONCURSOS - Ag (S Cristóvão Sul)/Pref S Cristóvão Sul/Administrativo/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Segundo DI PIETRO, estão obrigados à licitação todos os órgãos da Administração Pública Direta, os fundos especiais, além de outros como as:
 

I. Autarquias.
II. Fundações públicas.
III. Sociedades de economia mista.

 
Estão CORRETOS:

 a)  Somente os itens I e II.
 b)  Somente os itens I e III.
 c)  Somente os itens II e III.
 d)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1279164

Questão 118: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (P Bandeira)/Pref Pinto Bandeira/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Conforme o disposto na Lei nº 8.666/1993, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da                    , 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                    , da moralidade, da
igualdade, do(a)                  , da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
 

 a)  isonomia - pessoalidade - anonimato
 b)  contraposição - impessoalidade - publicidade
 c)  contraposição - pessoalidade - anonimato
 d)  isonomia - impessoalidade - publicidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1283201

Questão 119: OBJETIVA CONCURSOS - ACI (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
De acordo com Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos, assinalar a alternativa CORRETA:

 a) Subordinam-se ao regime dessa Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e
privadas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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 b) As obras, serviços, exceto de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa Lei.

 c) Para os fins dessa Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de
vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

 d) A licitação destina-se a evitar a isonomia, a fim de garantir 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 desvinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe serão correlatos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1289476

Questão 120: FUNDATEC - AAP (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Segundo Meirelles (2018), o princípio aplicável ao procedimento licitatório que é considerado o princípio básico de toda licitação, disposto no Art. 3º da Lei nº 8.666/1993,
e é considerado a lei interna da licitação, denomina-se: 

 a)  Impessoalidade.
 b)  Julgamento objetivo.
 c)  Probidade administrativa. 
 d)  Sigilo do procedimento licitatório.
 e)  Vinculação ao instrumento convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296042

Questão 121: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref Portão)/Pref Portão/2019
Assunto: Dos Princípios (arts. 1º a 5º, e art. 50 Lei 8.666)
Quanto aos órgãos que se subordinam ao regime da Lei nº 8.666/1993, assinalar a alternativa CORRETA:

 a)  Além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
controladas indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

 b)  Além dos órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

 c)  Além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

 d)  Além dos órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305843
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Gabarito
1) Anulada  2) D  3) Errado  4) Certo  5) Certo  6) Certo  7) Certo
8) E  9) C  10) D  11) B  12) B  13) E  14) C
15) C  16) C  17) E  18) D  19) A  20) B  21) E
22) C  23) E  24) D  25) A  26) A  27) A  28) B
29) A  30) D  31) A  32) Errado  33) B  34) A  35) D
36) C  37) B  38) C  39) C  40) C  41) Certo  42) C
43) B  44) A  45) B  46) D  47) A  48) C  49) C
50) E  51) A  52) A  53) A  54) A  55) D  56) A
57) D  58) C  59) A  60) D  61) C  62) A  63) B
64) C  65) B  66) A  67) Anulada  68) D  69) E  70) D
71) C  72) B  73) D  74) B  75) C  76) B  77) D
78) A  79) E  80) B  81) C  82) B  83) D  84) C
85) A  86) D  87) B  88) A  89) D  90) B  91) C
92) A  93) D  94) A  95) A  96) A  97) C  98) Errado
99) Certo  100) Errado  101) Errado  102) Certo  103) C  104) B  105) A
106) Errado  107) Errado  108) A  109) D  110) C  111) C  112) A
113) C  114) B  115) C  116) D  117) D  118) D  119) C
120) E  121) C


