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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1K8ub )

Direito Administrativo

Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Engenharia Civil/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O Art. 8º da Lei 8.666, de 1993, sobre a execução das obras e dos serviços, trata, em seu parágrafo único, da proibição do retardamento imotivado da execução da obra
ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total. Neste caso, pode-se afirmar que o retardamento da obra ou serviço

 a) só pode ser justificado no caso de insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade
competente.

 b) não pode ser justificado em hipótese alguma e a executora deve estar apta à conclusão do objeto independente das circunstâncias que se apresentem.
 c) só pode ser justificado no caso de determinação dos órgão de fiscalização e acompanhamento da obra ou serviço.
 d) só pode ser justificado no caso de alteração das características da obra ou serviço, pela contratante, no decorrer da execução do objeto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1113213

Questão 2: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Com relação às definições da Lei n° 8.666/1993 estabelecidas em seu artigo 6°, assinale a alternativa correta. 

 a)  Serviço é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente 
 b)  Compra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta 
 c)  Execução indireta é a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios
 d)  Seguro-Garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141490

Questão 3: INDEC - PJur (Pref S Simão)/Pref São Simão/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre Compras na Lei 8.666/93, o registro de preços será precedido da ampla pesquisa de mercado, devendo os preços registrados serem publicados, periodicamente,
para orientação da administração, na imprensa oficial. Considerando o lapso temporal citado acima, marque a alternativa que demonstre, corretamente, a periodicidade
das publicações dos registros de preços:

 a) trimestral.
 b) bimestral.
 c) semestral.
 d) anual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179017

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Acerca da fase de planejamento de projetos e obras, julgue o item subsecutivo.

O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra objeto da licitação; é elaborado com base
nas indicações de estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191228

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Acerca da fase de planejamento de projetos e obras, julgue o item subsecutivo.
 
O projeto executivo é um conjunto de elementos que explicita a obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que
suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, deixando a estimativa de seu custo e prazo de execução para a fase do projeto
básico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191230

Questão 6: VUNESP - AAd (EBSERH HC-UFU)/EBSERH HC-UFU/Qualquer Nível Superior/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
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O objeto da licitação é a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de quem irá firmar o contrato com a Administração. Sobre o objeto da
licitação, assinale a alternativa correta. 

 a)  Em regra, o objeto é uno e divisível, constituindo um todo para cada licitação. 
 b)  O objeto poderá ser licitado em partes dependentes entre si, desde que logicamente essa divisão seja possível, sem a necessidade de previsão no edital, e as

propostas parciais devem ser desclassificadas. 
 c)  O objeto poderá ser licitado em partes autônomas e dependentes entre si, desde que logicamente essa divisão seja possível, sem a necessidade de previsão no

edital, e as propostas parciais devem ser consideradas nulas. 
 d)  O objeto poderá ser licitado em partes dependentes entre si, desde que fisicamente essa divisão seja possível e a adjudicação a admita expressamente no caso

de concurso. 
 e)  No silêncio do edital, entende-se indivisível o objeto da licitação, e as propostas parciais devem ser desclassificadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1323726

Questão 7: VUNESP - ALC (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei no 8.666/1993, as compras, sempre que possível, deverão

 a)  atender ao princípio da seletividade, para evitar padronizações de bens e serviços a serem contratados.
 b)  ser processadas através de concorrência, para assegurar a melhor proposta para a Administração.
 c)  submeter-se às condições de aquisição e pagamento que se diferenciem daquelas do setor privado.
 d)  ser pagas à vista para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando à economicidade.
 e)  balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343251

Questão 8: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Observando as metas estabelecidas no Plano Plurianual, um determinado gestor público municipal decidiu construir uma escola para a abertura de 900 vagas no ensino
fundamental. Em determinada etapa do processo licitatório e com o intuito de atender às determinações da Lei nº 8.666/1993, foi elaborado um documento em que
constavam o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas
Técnicas − ABNT. Assim, tal documento era o 

 a)  orçamento detalhado. 
 b)  projeto executivo. 
 c)  projeto básico. 
 d)  termo técnico. 
 e)  termo de referência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758654

Questão 9: IBFC - TCI (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei Federal nº 8666/93, que rege as licitações e os contratos administrativos, as obras e os serviços, somente poderão ser licitados se cumprirem alguns
pré-requisitos. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.

II. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

III. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.

IV. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763554

Questão 10: NC-UFPR - Prof NT I (ITAIPU)/ITAIPU/Técnico em Mecânica ou Eletromecânica/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, é chamado, de acordo com a Lei nº 8.666/93, de:

 a)  Projeto Executivo.
 b)  Projeto “as Built”.
 c)  Cronograma Físico-Financeiro.
 d)  Projeto Básico.
 e)  Fluxograma Pert-CPM.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/790256
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Questão 11: FEPESE - Eng (DEINFRA SC)/DEINFRA SC/Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei 8.666/1993, a execução indireta é aquela que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob alguns regimes.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. 

 a)  Empreitada por preço unitário - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
 b)  Empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
 c)  Empreitada parcial - quando se contrata uma empresa que fornecerá somente os materiais. 
 d)  Empreitada integral - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
 e)  Tarefa - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira

responsabilidade da contratada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803426

Questão 12: IADES - Ana Leg (ALEGO)/ALEGO/Engenheiro Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços, será considerada como requisito, entre outros, a

 a)  utilização de tecnologias inovadoras.
 b)  apresentação de orçamento detalhado.
 c)  economia na execução, conservação e operação.
 d)  especificação do prazo em que a obra ou o serviço será concluído.
 e)  adequação das tecnologias propostas com as disponíveis no mercado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803783

Questão 13: INAZ do Pará - Ass Adm (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
As compras, estabelece o Art. 15, I, do Estatuto Federal Licitatório, sempre que possível, devem atender a um determinado princípio que impõe a compatibilidade
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, diante do desejado
pela Administração Pública à vista do interesse público. Esse princípio é: 

 a)  Da legalidade licitatória. 
 b)  Da padronização. 
 c)  Da pobridade administrativa. 
 d)  Da vinculação técnica. 
 e)  Da uniformidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805352

Questão 14: FUNDATEC - ALeg (CM Ituporanga)/CM Ituporanga/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a empreitada integral ocorre quando a Administração Pública contrata:

 a)  A execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
 b)  A execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
 c)  Os ajustes de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
 d)  Produtos e/ou serviços no tipo de licitação melhor técnica ou técnica e preço, desde que na modalidade de concorrência.
 e)  Um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da

contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806822

Questão 15: VUNESP - Adm (UFABC)/UFABC/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A universidade federal X, criada por lei como autarquia, pretende fazer a contratação de obra de engenharia para a instalação de um novo prédio administrativo, sem
qualquer relação com as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Como a universidade não possui orçamento para a realização da obra em 2019, pretende incluir no
edital de licitação a obrigatoriedade de que a empreiteira obtenha os recursos financeiros necessários à execução da obra, de maneira que a integridade do valor do
contrato seja pago apenas no exercício de 2020, com a obra entregue e o prédio em pleno funcionamento. Sem recursos igualmente para a contratação prévia de projeto
básico e executivo, a universidade espera transferir ainda ao vencedor da licitação a atribuição de realizar os projetos necessários à construção da obra, inclusive o
projeto básico. A respeito da situação hipotética descrita, é correto afirmar, com base na Lei n° 8.666/1993, que

 a)  é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, o que não é o caso da situação descrita.

 b)  no caso descrito, é possível a publicação do edital de licitação apenas com o anteprojeto de engenharia aprovado pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em participar do processo licitatório.

 c)  embora haja parcelas da obra a serem executadas no exercício de 2019, não há necessidade de previsão de recursos que assegurem o pagamento dessas
obrigações nesse ano, sendo possível a realização da licitação com base apenas na expectativa dos dirigentes da autarquia de inclusão dos recursos necessários no
orçamento referente a 2020, quando deverão ser feitos os pagamentos.

 d)  não haverá vedação à participação na licitação por parte do autor do projeto básico ou executivo, neste caso, por se pretender transferir a responsabilidade pela
elaboração do projeto para o empreiteiro licitante.
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 e)  independentemente do valor do contrato, a licitação deverá ocorrer pela modalidade concorrência, por se tratar de obra de engenharia licitada apenas com base
em anteprojeto, transferindo-se a incumbência da elaboração do projeto básico e executivo para o contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812637

Questão 16: VUNESP - Adm (UFABC)/UFABC/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A respeito da realização de compras de bens pela Administração Pública, é correto afirmar, com base na Lei nº 8.666/1993, que deverão

 a)  atender ao princípio da especificação, que imponha compatibilidade de definições técnicas e de desempenho, garantidas, quando for o caso, as condições mais
econômicas de manutenção, assistência técnica e as mais longas garantias oferecidas no mercado.

 b)  ser observadas a especificação completa do bem a ser adquirido com indicação de marcas sempre que houver preferência justificada por um determinado
fornecedor.

 c)  ser processadas por meio de sistema de registro de preços, sempre que possível.
 d)  submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às de outros entes públicos, ainda que em outros países.
 e)  ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para a realização da licitação pelas modalidades mais simples, visando a economicidade e a eficiência da

contratação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812638

Questão 17: NC-UFPR - Tec (Matinhos)/Pref Matinhos/Contabilidade/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei nº 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. Para os fins dessa lei, é correto afirmar: 

 a)  Obra é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como demolição, conserto e instalação. 
 b) Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
 c)  Execução direta é segregada em empreitada por preço global ou empreitada por preço unitário. 
 d)  Tarefa é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou

serviços objeto da licitação. 
 e)  Alienação é o ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816307

Questão 18: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE PE)/CORE PE/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto no Art.7, da Lei 8.666/93, e, em particular, deverá apresentar dois
importantes documentos antes da execução das obras e serviços, que são:

 a)  Planilha de recursos e cronograma de execução.
 b)  Projeto introdutório e projeto de execução.
 c)  Projeto administrativo e projeto financeiro.
 d)  Planejamento financeiro e cronograma de execução.
 e)  Projeto básico e projeto executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/820890

Questão 19: QUADRIX - Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Julgue o item, relativo às normas e aos sistemas de licitação, compras e contratos da Administração Pública.
 
Se determinado órgão público precisar contratar empresas para a conservação predial, a contratação recairá na categoria de obras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822508

Questão 20: QUADRIX - Aux Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item

Obra é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, como, por exemplo: demolição; conserto; instalação; montagem;
operação; conservação; reparação; adaptação; manutenção; transporte; locação de bens; publicidade; seguro; e trabalhos técnico‐profissionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/823363

Questão 21: QUADRIX - Aux Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
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As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão, em particular, à seguinte sequência: projeto básico; projeto executivo; execução das
obras; e serviços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/823364

Questão 22: QUADRIX - Aux Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
A empreitada por preço unitário ocorre quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/823366

Questão 23: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas por meio de sistema de registro de preços: 

 a)  o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, tendo em vista o que é praticado em todo o território nacional. 
 b)  o registro de preços não estará, necessariamente, atrelado às práticas de mercado. 
 c)  os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial. 
 d)  a validade do registro deve ser superior a um ano. 
 e)  a existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826020

Questão 24: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Engenharia Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei 8666, a execução feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios, é denominada de

 a)  Tarefa.
 b)  Empreitada por preço unitário.
 c)  Empreitada por preço global.
 d)  Execução direta.
 e)  Execução indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837348

Questão 25: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Engenharia Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei 8666, as obras e os serviços poderão ser executados nas formas abaixo citadas, EXCETO

 a)  Execução direta no regime de empreitada por preço unitário.
 b)  Execução indireta no regime de empreitada por preço global.
 c)  Execução indireta no regime de empreitada por preço unitário.
 d)  Tarefa.
 e)  Empreitada integral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837349

Questão 26: IAUPE - Fisc Obr (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei 8666, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente é denominada de

 a)  Obra.
 b)  Serviço.
 c)  Compra.
 d)  Alienação.
 e)  Empreitada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/838840

Questão 27: IAUPE - Fisc Obr (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei 8666, o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual é denominado de

 a)  Comissão.
 b)  Administração.
 c)  Contratada.
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 d)  Contratante.
 e)  Administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/838841

Questão 28: Unifil - Cont (CM Jataizinho)/CM Jataizinho/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei nº 8.666/95 traz as normas a respeito de licitações e contratos da Administração Pública. Tendo em vista as disposições deste diploma legal, é correto afirmar que

 a)  não subordinam-se ao regime desta Lei as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

 b)  a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, inclusive quanto ao conteúdo das propostas, mesmo antes da
respectiva abertura.

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

 d)  as normas de licitações e contratos não devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei,
sob pena de ofensa à isonomia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843029

Questão 29: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A equipe técnica de um órgão público elaborou o projeto básico de licitação para a construção de uma ponte rodoviária. Nesse projeto, constavam as seguintes
informações:

 
• custo direto total da obra    = R$ 2 milhões;
• custo final da obra              = R$ 2,5 milhões.

Quando do lançamento do edital da licitação, o projeto executivo ainda não estava pronto, e a planilha de orçamento da obra não continha a anotação de
responsabilidade técnica (ART) do orçamentista.

Considerando esse caso hipotético, julgue o item, com base nas normativas concernentes a construções.
 
O edital de licitação pode ser lançado porque o projeto executivo poderá ser finalizado durante a execução da obra, desde que autorizado pela administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844132

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A equipe técnica de um órgão público elaborou o projeto básico de licitação para a construção de uma ponte rodoviária. Nesse projeto, constavam as seguintes
informações:

 
• custo direto total da obra    = R$ 2 milhões;
• custo final da obra              = R$ 2,5 milhões.

Quando do lançamento do edital da licitação, o projeto executivo ainda não estava pronto, e a planilha de orçamento da obra não continha a anotação de
responsabilidade técnica (ART) do orçamentista.

Considerando esse caso hipotético, julgue o item, com base nas normativas concernentes a construções.
 
A inexistência da ART do orçamentista é fator impeditivo ao lançamento do edital de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844133

Questão 31: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Num determinado processo licitatório para a contratação de empreendimento a ser executado e explorado sob o regime de concessão, o poder licitante, em uma cláusula
do objeto da licitação, incluiu a possibilidade da obtenção de recursos financeiros para a execução do objeto licitado. Nessa situação, conforme dispõe a Lei nº 8.666/93,
é correto afirmar que essa licitação 

 a)  contém vício, uma vez que a cláusula em questão é vedada por lei, qualquer que seja a origem da licitação. 
 b)  é baseada na regra geral da Lei de que é possível incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua

origem. 
 c)  não contém vício, por se tratar de caso de empreendimento executado e explorado sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica, que admite a

referida cláusula. 
 d)  contem vício, pois empreendimento executado e explorado sob o regime de concessão não admite essa possibilidade. 
 e)  está de acordo com a referida Lei, que impõe a obrigação de a licitação prever a cláusula de obtenção de recursos financeiros para a execução do objeto licitado,

qualquer que seja a origem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851811
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Questão 32: ADM&TEC - Ag Adm (Maj Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Leia as afirmativas a seguir:

I. O Agente Administrativo deve conhecer a legislação relacionada a contratos no serviço público, como, por exemplo, a restrição à existência de particulares entre
as partes de um contrato com a administração pública, devendo haver apenas entidades públicas nesse instrumento.

II. O Agente Administrativo deve certificar-se que, no processo licitatório, os valores, preços e custos terão como expressão monetária o Euro.

III. O acesso à informação é um direito de todos os cidadãos. Nesse contexto, a Lei nº 12.527/11 define a integridade como a qualidade da informação
modificada, seja quanto à origem, ao destino ou ao trânsito.

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/852497

Questão 33: ADM&TEC - Ag Adm (Maj Isidoro)/Pref Major Isidoro/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Leia as afirmativas a seguir:

I. As necessidades sociais, na teoria de Maslow, estão relacionadas à afeição, exclusivamente.

II. Um Gráfico de Controle indica o desempenho de um processo com base na sua variação.

III. Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente pode ser entendida como uma compra, de acordo com os conceitos
definidos na lei 8.666/93.

Marque a alternativa CORRETA: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852499

Questão 34: FUNDATEC - Aud Trib (Gramado)/Pref Gramado/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando a Lei de Licitações, Lei federal nº 8.666/1993 de Licitações, analise as assertivas abaixo:
 

I. ___________: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
 
II. ___________: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação,
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
 
III. ___________: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
 
IV. ___________: toda transferência de domínio de bens a terceiros.

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

 a)  Empreitada – Serviço – Compra – Alienação
 b)  Empreitada – Trabalho – Contratação – Leilão
 c)  Obra – Contratação – Compra – Leilão
 d)  Obra – Serviço – Compra – Alienação
 e)  Obra – Trabalho – Contratação – Leilão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858383

Questão 35: FUNDATEC - Eng (Gramado)/Pref Gramado/Orçamentista/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas alterações), que instituiu normas para licitações e contratos da administração pública, está previsto que as obras e os
serviços somente poderão ser licitados ao atenderem determinadas exigências. Assinale a alternativa que NÃO constitui exigência prevista no parágrafo 2º do artigo 7º.

 a)  Quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.

 b)  Quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
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 c)  Quando houver estudo técnico prévio que identifique, dentre as obrigações do ente público, e que houve seleção e classificação das demandas prioritárias, para
somente após ser escolhido o objeto a ser licitado.

 d)  Quando o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual conforme trata artigo específico da Constituição Federal,
quando for o caso.

 e)  Quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/859701

Questão 36: FUNDATEC - Fisc (Gramado)/Pref Gramado/Engenharia de Licença/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993 (e suas atualizações), as obras e serviços poderão ser executados de forma direta ou indireta. No caso da execução indireta, qual
regime NÃO está previsto na referida lei?

 a)  Tarefa.
 b)  Empreitada por preço unitário.
 c)  Empreitada integral.
 d)  Empreitada parcial por preço unitário.
 e)  Empreitada por preço global.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/859791

Questão 37: FGV - TSE (DPE RJ)/DPE RJ/Engenharia Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considere um empreendimento que foi contratado em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para utilização em condições de
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

Segundo a Lei nº 8.666/93, o empreendimento está sendo realizado por: 

 a)  execução direta, no regime de empreitada por preço global; 
 b)  execução direta, no regime de tarefa; 
 c)  execução direta, no regime de empreitada por preço unitário; 
 d)  execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário; 
 e)  execução indireta, no regime de empreitada integral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861864

Questão 38: Instituto AOCP - Adm Edi (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Quais são os regimes da execução indireta definida na Lei nº 8.666/1993? 

 a)  Produtos para pesquisa e desenvolvimento, sistemas de tecnologia de informação e comunicação. 
 b)  Empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. 
 c)  Serviços prestados no país e produtos manufaturados produzidos no território nacional. 
 d)  Contratada pessoa jurídica ou física, comissão permanente ou especial e administração. 
 e)  Projeto básico de soluções técnicas globais e localizadas e projeto executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863521

Questão 39: CRESCER - Aux (Pref VG PI)/Pref VG (PI)/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em relação às normas para licitações e contratos da Administração Pública, analise as duas afirmativas abaixo:

I- Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de
compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder
Executivo federal.
 
II- É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos
em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório.

Após análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 

 a)  as duas afirmativas são falsas. 
 b)  a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa. 
 c)  as duas afirmativas são verdadeiras. 
 d)  a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864769

Questão 40: Instituto AOCP - Tec Form (UFPB)/UFPB/Gestão Pública/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre a execução de obras e serviços, na forma indireta, assinale a alternativa correta. 
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 a)  Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço de unidades determinadas. 
 b)  Empreitada por preço global: quando se contrata um empreendimento em sua totalidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações

necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante. 
 c)  Empreitada integral: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
 d)  Tarefa: quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço de unidades determinadas. 
 e)  Empreitada integral: quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço de unidades determinadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/871034

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando que o governo federal pretenda adquirir material escolar para distribuição a estudantes de todas as escolas públicas do território nacional, julgue o item a
seguir.
 
O conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto de licitação deve constar do projeto básico, que consiste de documento não integrante do
edital.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874995

Questão 42: FUNDEP - Ana (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Analise as afirmativas referentes às compras governamentais e às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
 

I. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
 
II. Nas compras deverão ser observadas a especificação completa do bem a ser adquirido sem a indicação de marca.
 
III. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade deste com o preço vigente no mercado.

 
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/883182

Questão 43: FUNDEP - Ana (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Conforme disposto na lei de licitações, o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, a restauração de obras de arte e de bens de valor histórico e os pareceres, perícias e
avaliações em geral são classificados como

 a)  contratos de ordem excepcional.
 b)  Sui generis de execução intelectual.
 c)  aplicações das normas técnicas ABNT.
 d)  serviços técnicos profissionais especializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883183

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Provimento/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Com relação a licitações, julgue os seguintes itens.

I   Subordinam-se ao regime da Lei n.º 8.666/1993, além dos órgãos da administração direta e indireta, os fundos especiais, os cartórios notariais e de registro e
as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

II   Os contratos administrativos relativos a direitos reais sobre imóveis são formalizados por meio de instrumento lavrado em cartório de notas.

III   Os bens imóveis da administração pública poderão ser alienados por ato da autoridade competente mediante adoção de procedimento licitatório sob a
modalidade de concorrência ou pregão eletrônico.

IV   Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até
cinco dias úteis antes da data prevista para a abertura dos envelopes de habilitação.

Estão certos apenas os itens 

 a)  I e II. 
 b)  I e III. 
 c)  II e IV. 
 d)  I, III e IV. 
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 e)  II, III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888280

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para a execução de serviços de limpeza urbana, que compreendem coleta, remoção
e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a
indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei n.º 8.666/1993.
 
A contratação da empresa especializada para a execução de serviço de limpeza deverá ser feita por execução indireta, ou seja, o SLU contratará terceiros sob o regime de
empreitada por preço unitário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908321

Questão 46: FAFIPA - Cont (CM 2 Vizinhos)/CM 2 Vizinhos/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei 8.666/93 Art. 7º, as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte
sequência: 

 a)  I - Projeto básico, II - Projeto executivo, III - Execução das obras e serviços. 
 b)  I - Licitação II - Projeto executivo, III - Execução das obras e serviços. 
 c)  I - Projeto básico, II - Projeto complementar, III - Execução das obras e serviços. 
 d)  I - Projeto Arquitetônico, II - Projeto executivo, III - Execução das obras e serviços. 
 e)  I - Projeto básico, II - Projeto executivo, III - Projeto complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916285

Questão 47: FAFIPA - Cont (CM 2 Vizinhos)/CM 2 Vizinhos/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Assinale a alternativa que NÃO está contemplada no referido artigo da Lei 8.666/93.

“2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:” 

 a)  Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 
 b)  Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 
 c)  Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. 
 d)  O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 
 e)  O poder legislativo tiver autorizado expressamente o início da obra

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916286

Questão 48: FAFIPA - Cont (CM 2 Vizinhos)/CM 2 Vizinhos/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Assinale a alternativa que está INCORRETA. Para os fins da Lei 8.666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

 a)  Pareceres, perícias e avaliações em geral. 
 b)  Execução e manutenção de obras e logística de materiais. 
 c)  Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. 
 d)  Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 
 e)  Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916288

Questão 49: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei nº 8.666/93, as compras a serem feitas pela Administração Pública, sempre que possível, deverão 

 a)  evitar a padronização. 
 b)  ser mais vantajosas do que as condições do setor privado. 
 c)  ser processadas através de sistema de registro de preços. 
 d)  evitar o parcelamento do objeto para garantir a economicidade. 
 e)  observar a especificação detalhada do bem com indicação da marca.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936068

Questão 50: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
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No que diz respeito ao local onde devem ser realizadas as licitações, a Lei nº 8.666/93 estabelece que devem ser feitas 

 a)  no local onde se situa a sede do ente federativo licitante, não podendo ser realizadas em local diferente, vedada a habilitação de interessados residentes ou
sediados em outros locais. 

 b)  no domicílio do ente federativo licitante, salvo por razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, não podendo ser impedida a habilitação de
interessados residentes ou sediados em outros locais. 

 c)  no local onde se situa a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado, vedada a habilitação de interessados residentes ou
sediados em outros locais. 

 d)  no local onde se situa a sede do ente federativo licitante, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado, vedada a habilitação de interessados
residentes ou sediados em outros locais. 

 e)  no local onde se situa a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado, não podendo ser impedida a habilitação de
interessados residentes ou sediados em outros locais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936069

Questão 51: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, as obras, os serviços, as compras e as alienações da Administração Pública

 a)  serão contratados mediante processo de licitação pública apenas em casos especificados na legislação.
 b)  em regra, devem ser precedidos de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
 c)  serão sempre precedidos de licitação pública que estabeleça exigências de qualificação jurídica, técnica e econômico-financeira compatíveis com o interesse

público.
 d)  podem ser contratados com particulares que possuam débitos com as Fazendas Públicas de quaisquer entes da Federação, ou com a Justiça Trabalhista.
 e)  podem ser contratados de forma direta fora das hipóteses legais mediante justificativa da excepcionalidade firmada pelo Chefe do Poder Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949244

Questão 52: SUGEP - Eng (UFRPE)/UFRPE/Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
As licitações de obras e serviços só poderão ocorrer se o projeto básico estiver aprovado pela autoridade competente e disponível para análise dos interessados em
participar do certame. Sobre isso, é correto afirmar que:

 a) o projeto executivo é apresentado pelo vencedor da licitação após homologação do resultado do certame.
 b) é possível a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades.
 c) os quantitativos das obras e os preços unitários de determinada obra executada são informações sigilosas da licitação.
 d) a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente.
 e) o autor do projeto básico poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949258

Questão 53: FUNDATEC - CI (Sta Cecília Sul)/Pref Sta Cecília Sul/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, sobre licitações e contratos administrativos, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(   ) Subordinam-se ao regime dessa 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.

(   ) 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 nessa Lei.

(   ) Para 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.

(   ) 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.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/951308

Questão 54: IBADE - Aux Adm (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8666/1993, a respeito das obras e serviços, as licitações para execução de obras e para a prestação de serviços devem obedecer,
respectivamente, à seguinte sequência:

 a)  projeto executivo, execução das obras e serviços, projeto básico.
 b)  projeto básico, projeto executivo, execução das obras e serviços.
 c)  projeto executivo, orçamento detalhado, execução das obras e serviços.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19577157/imprimir 12/29

 d)  orçamento detalhado, projeto básico, execução das obras e serviços.
 e)  orçamento detalhado, projeto básico e projeto executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957182

Questão 55: COPERVE-UFSC - Ass (UFSC)/UFSC/Administração/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre o processo licitatório, associe os termos listados na coluna 1 com as definições e características apresentadas na coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta, de cima para baixo.
 

Coluna 1 Coluna 2

I.  Obra (    )  Ação feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios.

II.  Serviço (    )  Garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.

III.  Compra (    )  Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

IV.  Alienação (    )  Construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta.

V.  Seguro-garantia (    )  Atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção e transporte.

VI.  Execução direta (    )  Transferência de domínio de bens a terceiros.

 a) V – VI – III – I – II – IV 
 b) VI – V – II – I – IV – III 
 c) VI – V – III – II – I – IV 
 d) VI – V – III – I – II – IV 
 e) V – IV – I – III – II – VI

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958562

Questão 56: FUNDATEC - Teso (S das Missões)/Pref S das Missões/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, a atribuição do objeto ao vencedor da licitação é deliberada pela autoridade competente e denomina-se:

 a)  Homologação.
 b)  Contratação.
 c)  Classificação.
 d)  Adjudicação.
 e)  Habilitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960535

Questão 57: FGV - GM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Maria, prefeita municipal recém-empossada, solicitou que sua assessoria jurídica esclarecesse quais seriam as providências necessárias para a aquisição de certos bens
que seriam utilizados pelas repartições públicas municipais.

Sobre o caso apresentado, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A contratação jamais deveria ser antecedida de licitação. 
 b)  A contratação sempre deveria ser antecedida de licitação. 
 c)  A contratação deveria ser antecedida de licitação, ressalvada autorização do Governador do Estado. 
 d)  A contratação, ressalvados os casos previstos na legislação, deveria ser antecedida de licitação. 
 e)  A contratação poderia ser antecedida de licitação se, na avaliação de Maria, fosse mais vantajoso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972061

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A área de gestão de determinado órgão público solicitou a abertura de licitação para a contratação do desenvolvimento deum sistema de gestão corporativo. Por
desconhecer esse mercado específico, a equipe de TI do órgão solicitou consultoria a uma empresa de desenvolvimento para a elaboração da minuta do edital e do
projeto básico. Posteriormente, soube-se que a referida empresa também participou do processo licitatório.

A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993, a participação da empresa de consultoria no processo licitatório é 

 a)  regular, pois proporcionou melhora da qualidade na documentação técnica. 
 b)  irregular, dada a ilegalidade de ela fornecer consultoria terceirizada a órgão público. 
 c) regular, porque garantiu agilidade na contratação. 
 d)  irregular, uma vez que feriu o princípio da isonomia. 
 e) regular, pois estimulou a inovação tecnológica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973140
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Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Conforme a Lei n.º 8.666/1993, em licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços de engenharia, deve-se obedecer à seguinte sequência: 

 a)  especificação técnica, edital e pregão. 
 b) projeto básico, projeto executivo e execução das obras e dos serviços. 
 c) termo de referência, instrução e contratação. 
 d) termo de solicitação de contratação, contratação e autorização de fornecimento. 
 e) instrução, análise jurídica e contratação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973504

Questão 60: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Um órgão público necessita contratar um serviço a ser custeado com recursos de um convênio, que tem orçamento limitado. Logo, o gestor do órgão considerou mais
adequado que o instrumento licitatório defina o preço certo e total.
 
Nesse caso, considerando unicamente as informações fornecidas, trata-se de uma:

 a)  empreitada integral;
 b)  empreitada por preço global;
 c)  empreitada por preço unitário;
 d)  execução direta;
 e)  tarefa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997291

Questão 61: CS UFG - Tecno (IF Goiano)/IF GOIANO/Gestão Pública/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, artigo 6º, quando uma execução é realizada pelos órgãos e entidades da administração pública, pelos seus próprios meios, trata-se
de uma execução 

 a)  própria. 
 b)  indireta. 
 c)  direta. 
 d)  terceirizada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000158

Questão 62: CS UFG - Tecno (IF Goiano)/IF GOIANO/Gestão Pública/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei nº 8.666/1993 trata em seu artigo 15º do processo de compras e registro de preços. De acordo com o Inciso V e parágrafo 6º, é parte legítima para impugnar
preço constante do quadro geral em razão de sua incompatibilidade com o preço vigente no mercado 

 a)  os funcionários do setor competente. 
 b)  a chefia imediata da área. 
 c)  os participantes do certame. 
 d)  qualquer cidadão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000159

Questão 63: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Nos termos da Lei de Licitações – Lei Federal nº 8.666/93, poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento
de bens a eles necessários: 

 a)  o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
 b)  empresa, isoladamente, responsável pela elaboração do projeto básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
 c)  servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 d)  o autor do projeto ou da empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou

técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
 e)  empresa consorciada, responsável pela elaboração do projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007845

Questão 64: Instituto AOCP - AC (IBGE)/IBGE/Gestão e Infraestrutura/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como
procedimento, desenvolve-se por meio de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos
os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Nesse contexto, assinale a alternativa correta considerando as disposições da
Lei nº 8.666/93. 
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 a)  A licitação 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 subjetivo e dos que lhes são correlatos.

 b)  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. 
 c)  Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente,

ser celebrados mediante a realização de concorrência, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 
 d)  No sistema de registro de preços, os preços registrados serão publicados bimestralmente para orientação da Administração na imprensa oficial. 
 e)  Será dada publicidade, trimestralmente, em órgão de divulgação oficial, à relação de todas as compras feitas pela Administração, Direta ou Indireta, de maneira a

clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1012503

Questão 65: FUNDATEC - Arqt (Porto Mauá)/Pref Porto Mauá/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre as licitações e contratos da Administração Pública, é INCORRETO afirmar que: 

 a)  Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação. 

 b)  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, a bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

 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)  Em licitações e contratos, considera-se execução indireta a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios. 
 e)  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão à sequência de projeto básico, projeto executivo e execução das obras e

serviços.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1013164

Questão 66: FUNDATEC - ArqUrb (Salto Jacuí)/Pref Salto do Jacuí/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A legislação federal estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sobre as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços,
analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.
 

( ) As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecem à sequência de projeto básico, projeto executivo e execução das obras e
serviços.
 
( ) As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório.
 
( ) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
 
( ) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017293

Questão 67: FUNDATEC - Fisc (Maçambará)/Pref Maçambará/Sem Área/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Conforme a Lei nº 8.666/1993, as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços deverão obedecer, entre outros dispositivos, em particular, à
seguinte sequência:

 a) Projeto arquitetônico, execução das obras e serviços.
 b) Projeto arquitetônico e executivo.
 c) Projeto básico e executivo e execução das obras e serviços.
 d) Projeto arquitetônico e execução das obras.
 e) Projeto básico para serviços e projeto executivo para obras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1019353

Questão 68: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Nos termos da Lei federal de licitações, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. Sobre referido sistema,
assinale a alternativa correta.

 a)  O registro de preços não será necessariamente precedido de ampla pesquisa de mercado.
 b)  Os preços registrados serão publicados mensalmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
 c)  Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados não são condições a serem observadas no sistema de registro de preços.
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 d)  A validade da ata do registro de preços não pode ser superior a um ano.
 e)  O sistema de registro de preços prescinde de seleção feita mediante concorrência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020454

Questão 69: UNESC - Adv Fun (FLAMA)/FLAMA/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho, de 1993 e, suas respectivas alterações, é correto afirmar: 

 a)  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto na Lei nº 8.666/1993 e, em particular, à seguinte sequência:
projeto preliminar; projeto executivo; projeto ambiental; projeto de fiscalização; execução das obras e serviços; parecer e relatório de fiscalização e prestação de contas;
pagamento das obras e serviços prestados. 

 b)  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à
exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela
Administração. 

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

 d)  É obrigatória a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1024914

Questão 70: FCPC - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Para fins da Lei de Licitação (Lei nº 8.666/1990) toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, é considerada: 

 a)  Obra. 
 b)  Ajuda.
 c)  Venda. 
 d)  Compra. 
 e)  Empréstimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025071

Questão 71: FCPC - Ass Adm (UNILAB)/UNILAB/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei 8.666/93, é correto afirmar que: 

 a)  tarefa é quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
 b)  projeto executivo é quando se ajusta mão-deobra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
 c)  empreitada integral é quando se ajusta mão-deobra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
 d)  empreitada por preço unitário é quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
 e)  empreitada por preço global é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas referenciadas mundialmente,

tendo inclusive por critério o oriente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025074

Questão 72: FUNDATEC - Ag (N Horizonte)/Pref N Horizonte/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em licitações, consideram-se obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a:

 a)  Trinta vezes o valor do limite estabelecido para a tomada de preços, ou seja, superior a R$ 75.000.000,00.
 b)  Trinta vezes o valor do limite estabelecido para a concorrência, ou seja, superior a R$ 99.000.000,00.
 c)  Vinte cinco vezes o valor do limite estabelecido para a tomada de preços, ou seja, superior a R$ 62.500.000,00.
 d)  Vinte e cinco vezes o valor do limite estabelecido para a concorrência, ou seja, superior a R$ 82.500.000,00.
 e)  Cem vezes o valor do limite estabelecido para o convite, ou seja, superior a R$ 51.000.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1025910

Questão 73: FAEPESUL - Aux (CRC SC)/CRC SC/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em relação à contratação da execução de obras e prestação de serviços pela administração pública, as licitações obedecerão a seguinte sequência de etapas:

I. Projeto executivo, projeto básico e execução das obras e serviços. 
II. Projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. 
III. Projeto executivo, projeto administrativo e execução das obras e serviços. 
IV. Projeto executivo, projeto estrutural e execução das obras e serviços. 
V. Projeto básico, projeto administrativo e execução das obras e serviços.

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta. 

 a)  Apenas a afirmativa I está correta. 
 b)  Apenas a afirmativa IV está correta. 
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 c)  Apenas a afirmativa II está correta. 
 d)  Apenas a afirmativa V está correta. 
 e)  Apenas a afirmativa III está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032880

Questão 74: FAEPESUL - Aux (CRC SC)/CRC SC/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com o processo licitatório, as obras e serviços poderão ser executadas nas formas de:

I. Execução indireta. 
II. Execução parcial. 
III. Execução direta. 
IV. Execução integral.

Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas. 

 a)  Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
 b)  Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 c)  Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
 d)  Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
 e)  Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032882

Questão 75: VUNESP - Ana GP (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Para os fins da Lei nº 8.666/1993, o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é denominado de

 a)  tarefa.
 b)  projeto executivo.
 c)  empreitada global.
 d)  execução técnica.
 e)  projeto básico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033311

Questão 76: VUNESP - Ana GP (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/1993, a respeito do registro de preços, é correto afirmar que

 a)  as compras a serem feitas pela Administração Pública, sempre que possível, deverão ser realizadas por meio desse sistema.
 b)  é um sistema simplificado que dispensa a pesquisa de mercado que, normalmente, é realizada para outras formas de compras da Administração.
 c)  é vedada por lei a sua regulamentação por decreto, devendo ser observadas as peculiaridades regionais.
 d)  os preços registrados serão publicados diariamente na imprensa oficial, para orientação da Administração.
 e)  a existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033314

Questão 77: IBADE - Arqt (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Conforme a Lei nº 8.666/1993, “___________ é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço,
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”. O
termo que completa corretamente o trecho acima é:

 a)  Orçamento.
 b)  Empreitada Integral.
 c)  Projeto Básico.
 d)  Projeto Executivo.
 e)  Planejamento da Obra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034215

Questão 78: IBADE - Arqt (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), a alternativa que completa INCORRETAMENTE a afirmação: “obras e os serviços somente
poderão ser licitados quando(...):” é a seguinte:

 a)  houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.

 b)  a área total construída for menor ou igual a 1.500 m² (mil e quinhentos metros quadrados).
 c)  houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
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 d)  o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
 e)  existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034225

Questão 79: FDC - Comp (SEHAC)/SEHAC/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Nas compras e alienações de bens e serviços, o procedimento administrativo destinado à seleção da melhor proposta, dentre as apresentadas pelos fornecedores, para
atende aos interesses da Administração Pública, refere-se ao conceito de:

 a)  registro de preços;
 b)  empenho;
 c)  licitação;
 d)  pregão;
 e)  concorrência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036536

Questão 80: IDECAN - Ass Adm (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n. 13.500/2017 e pelo Decreto 9.412/2018, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Considerando os fins desta Lei, o art. 6º, seção II, prevê como definição de Projeto Básico: 

 a)  O conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 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. 

 b)  Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. 

 c)  O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT. 

 d)  Produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder
Executivo federal. 

 e)  Bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à Administração Pública e que envolvam pelo menos
um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042744

Questão 81: Unifil - AAdm (Pref Tupãssi)/Pref Tupãssi/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Das Compras, analise a assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

II. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

III. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.

IV. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

V. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas
pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e
o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação

 a)  Somente quatro assertivas estão corretas. 
 b)  Somente duas assertivas estão corretas. 
 c)  Somente três assertivas estão corretas. 
 d)  Todas as assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044079

Questão 82: IDECAN - Tec (IF PB)/IF PB/Contabilidade/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), assinale a alternativa correta. 

 a)  O procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93 caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 
 b)  A licitação será sigilosa, sendo acessível aos convidados a participar do certame. 
 c)  Para os efeitos da Lei de Licitações, considera-se compra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou

indireta.
 d)  É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de

empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. 
 e)  As informações referentes aos quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada só poderão ser fornecidas a servidores efetivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1046342
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Questão 83: PRÓ-MUNICÍPIO - AAd (Pref Massapê)/Pref Massapê/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Ao citarmos o: “procedimento administrativo formal, impessoal, e não processo, que seleciona a proposta mais vantajosa para a Administração Pública (interesse público)
permitindo, concomitantemente, o resguardo dos direitos dos possíveis contratantes”, estamos nos referindo ao conceito de:

 a)  Licitação;
 b)  Ato Administrativo;
 c)  Sanção Administrativa;
 d) Recurso Administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1047592

Questão 84: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Com base nas normas de licitações e contratos previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta: 

 a)  Considera-se projeto executivo o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 b)  O agente público deve estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal ou trabalhista entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que
se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos. 

 c)  Considera-se contratante a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública. 
 d)  A licitação será sigilosa, salvo quanto ao conteúdo das propostas, após a respectiva abertura.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049096

Questão 85: NEC UFMA - Adm (UFMA)/UFMA/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre o processo de compras realizado pela Administração Pública a que se refere o Art. 15, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, analise os enunciados abaixo e
coloque V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. A seguir, marque a opção que contém a sequência correta.

(   ) As compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.

(   ) As compras devem ser sempre realizadas em sua totalidade não devendo ser subdivididas, visando assim uma maior economicidade, independentemente das
peculiaridades do mercado.

(   ) As compras realizadas pela Administração Pública em hipótese alguma devem submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor
privado.

(   ) As compras devem ser processadas através de sistema de registro de preços, sempre que possível.

(   ) As compras devem balizar-se, na medida do possível, pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049739

Questão 86: FUNDATEC - ECiv (P das Missões)/Pref P das Missões/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei nº 8.666 apresenta o seguinte parágrafo: “É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução
[...]”. De que item o conteúdo refere-se? 

 a)  Projeto executivo. 
 b)  Caderno de especificações técnicas. 
 c)  Memorial descritivo. 
 d)  Projeto básico.
 e)  Projeto As Built.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050615

Questão 87: FUNDATEC - ECiv (P das Missões)/Pref P das Missões/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Com base no Art. 6º da Lei nº 8.666, que menciona conceitos fundamentais para realização de licitações e contratos administrativos, analise as afirmações abaixo e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(   ) Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

(   ) Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem,



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19577157/imprimir 19/29

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

(   ) Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros.

(   ) Execução indireta é a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob diferentes regimes, tais como empreitada por preço global ou empreitada por preço
unitário, por exemplo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050630

Questão 88: NEC UFMA - Ana TI (UFMA)/UFMA/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Para os fins da Lei 8.666/93, conceitua-se o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT: 

 a)  Produtos para pesquisa e desenvolvimento 
 b)  Projeto básico 
 c)  Empreitada integral 
 d)  Tarefa 
 e)  Projeto Executivo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053110

Questão 89: NEC UFMA - Eng (UFMA)/UFMA/Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei 8.666:1993 que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A execução de cada etapa da obra será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas
anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras, desde que também autorizado pela
administração. 

 b)  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente, a fim de existir um orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

 c)  Não é permitida a participação do autor do projeto básico ou executivo na licitação de obra ou serviço, como consultor técnico, nas funções de fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, mesmo que exclusivamente a serviço da administração interessada. 

 d)  As informações referentes aos quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada devem ser mantidas sob sigilo pela Administração
Pública, a fim de evitar influência na elaboração dos orçamentos referentes às próximas obras a serem licitadas. 

 e)  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, não sendo permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053392

Questão 90: NEC UFMA - Eng (UFMA)/UFMA/Civil/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A respeito da licitação, execução e fiscalização de obras públicas sob a esfera da Lei Federal n° 8.666:1993, assinale a alternativa correta. 

 a)  Esta Lei prevê diferentes formas de execução das obras e serviços, que são: a execução direta; a execução indireta; a execução por empreitada global; a
execução por empreitada por preços unitários; a execução por tarefa e a execução pelo regime integrado. 

 b)  Seguro-garantia: quando há transferência de bens a terceiros a fim de garantir a execução da obra. 
 c)  Alienação: garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. 
 d)  As modalidades de licitação previstas são: concorrência; tomada de preços; convite; pregão; leilão e concurso, sendo aplicáveis em função do valor da obra. 
 e)  A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previsto seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053394

Questão 91: FAFIPA - AAdm (CM Mandaguari)/CM Mandaguari/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei N.º 8666/93, as obras e serviços somente poderão ser licitados com a observância de algumas condições. Dessa forma, assinale a opção INCORRETA
sobre o tema:

 a)  As obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir um orçamento geral em planilhas, dispensando a composição de todos os seus custos unitários.
 b)  As obras e serviços somente poderão ser licitados quando o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.
 c)  As obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de

obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
 d)  As obras e serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados

em participar do processo licitatório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053826
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Questão 92: FAFIPA - Cont Jr (FC Foz)/FC Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Acerca dos processos licitatórios, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  As licitações para execução de obras e serviços de engenharia somente poderão ocorrer quando houver um projeto básico aprovado para exame dos
interessados, a fim de avaliar sua participação ou não no certame.

 b)  As licitações para execução de obras e serviços de engenharia somente poderão ocorrer quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento decorrente das obras e/ou serviços realizados.

 c)  O sistema de registro deverá ser regulamentado por decreto e licitado na modalidade de Concorrência. No entanto, a existência de preços registrados não obriga
a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, mas garantindo ao beneficiário do registro de preços
a preferência em casos de igualdade de condições.

 d)  A realização de compra pela Administração Pública poderá ser feita sem caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058844

Questão 93: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 – estabelece uma série de conceituações relativas aos aspectos relevantes das contratações a serem entabuladas pelo Poder
Público. A lei considera

 a)  obra: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

 b)  compra: toda transferência de domínio de bens a terceiros.
 c)  empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
 d)  projeto básico: o 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)  tarefa: quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074350

Questão 94: IBFC - Adv (FSA)/FSA/I/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/93) traz definições importantes em seus dispositivos.
 
Sobre as definições legais, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
 

I. Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
 
II. Projeto Executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
 
III. Comissão é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074930

Questão 95: IBFC - Adv (FSA)/FSA/I/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
No que se refere à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/93), assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese de serviços técnicos
profissionais especializados.

 a) Os trabalhos relativos aos estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos
 b) Os trabalhos relativos à fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços
 c) Os trabalhos relativos aos shows de artistas consagrados pela opinião pública
 d) Os trabalhos relativos à restauração de obras de arte e bens de valor histórico

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074931

Questão 96: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A respeito de compras segundo a Lei 8.666/93, assinale a alternativa incorreta

 a) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa

 b) As compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização
 c) As compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Privada
 d) As compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075214
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Questão 97: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em relação a compras na Administração Pública, assinale a alternativa correta.

 a) As compras realizadas pela Administração Pública, devem atender ao princípio da equanimidade, sempre que possível, e serem processadas através de sistema de
registro de preços

 b) Nenhuma compra poderá ser feita sem a devida caracterização do objeto e indicação dos recursos orçamentários para efetivação do pagamento
 c) As licitações públicas não devem ser processadas em conformidade com o mercado onde se realiza
 d) Compras feitas pela Administração Direta ou Indireta devem ser divulgadas trimestralmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo

acesso público
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075232

Questão 98: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Pref SJ Urtiga)/Pref SJ Urtiga/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em relação à Lei nº 8.666/1993, analisar a sentença abaixo:
 
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 nesta Lei (1ª parte). 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 (2ª parte).
 
A sentença está:

 a)  Totalmente correta.
 b)  Correta somente em sua 1ª parte.
 c)  Correta somente em sua 2ª parte.
 d)  Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1082964

Questão 99: COPESE UFPI - Ass (UFPI)/UFPI/Administração/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O art. 15, da Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública,
determina que as compras públicas, sempre que possível, deverão:

 a)  Balizar-se pelos preços praticados no âmbito das empresas do mercado local.
 b)  Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando à economicidade.
 c)  Não se submeterem às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.
 d)  Conter a especificação completa do bem a ser adquirido, inclusive, com indicação de marca.
 e)  Ser processadas através de sistema de registro de preços cuja validade será de dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085439

Questão 100: COCP IFMT - Tecno (IF MT)/IF MT/Gestão Pública/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Administração Pública, regida pela Lei 8.666/93, utiliza-se das licitações para execução de obras e para prestação de serviços. Nesse contexto, as obras e serviços
somente poderão ser licitados quando:

 a)  houver projeto básico aprovado pela autoridade competente, sendo indisponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
 b)  o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
 c)  existir orçamento global.
 d)  houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas nos exercícios

posteriores, de acordo com o respectivo cronograma.
 e)  houver designação prévia do fiscal de contrato.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1091343

Questão 101: CSEP IFPI - Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a lei nº 8.666/1993, em seu art. 15, "as compras, sempre que possível, deverão", exceto: 

 a)  atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

 b)  ser processadas através de sistema de registro de preços;
 c)  submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
 d)  ser pagas à vista, para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
 e)  balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115123

Questão 102: CSEP IFPI - Ass Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
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Segundo o artigo 6° da lei nº 8.666/1993, "toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico profissionais" é
considerado(a) um(a): 

 a)  obra
 b)  serviço
 c)  compra
 d)  alienação
 e) execução direta 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115714

Questão 103: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O registro de preços é instituto jurídico previsto no art. 15 da Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993) que traça os aspectos principais e deixa o procedimento
para um regulamento. Quanto aos elementos do registro público, assinale a alternativa incorreta: 

 a)  Serve sempre para compras e tem por finalidade obter condições vantajosas similares ao do setor privado. 
 b)  Será precedido de licitação nas modalidades concorrência ou pregão. 
 c)  Tem validade mínima de 1 ano e a facultatividade da aquisição pela Administração. 
 d)  Garantida a preferência do fornecedor com preço registrado em igualdade de condições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117333

Questão 104: IADES - Ass Adm (CAU MT)/CAU MT/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Acerca da Lei nº 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, assinale a alternativa correta.

 a)  É uma norma exclusiva para o Poder Executivo da União. 
 b)  Os órgãos da administração direta não se subordinam ao regime dessa lei. 
 c)  A lei estabelece normas gerais pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. 
 d)  Todo e qualquer ajuste entre a administração pública e particulares deve receber a denominação jurídica de contrato. 
 e)  O autor do projeto básico ou executivo poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117654

Questão 105: FCC - ADG Jr (METRO SP)/METRO SP/Administração de Empresas/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei nº 8.666/1993 estatui que as compras, sempre que possível, deverão 

 a)  atender ao princípio da padronização, que impõe compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, o que permite seja dispensada a licitação. 
 b)  submeter-se a condições de aquisição e pagamento distintas das praticadas no setor privado, por força das exigências do interesse público. 
 c)  balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 
 d)  ser processadas através de tomada de preços. 
 e)  ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, sendo que as parcelas não podem ser inferiores a 25% do

montante global do objeto contratual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117797

Questão 106: CEV UECE - Ana Sn (Pref Sobral)/Pref Sobral/Engenharia Mecânica/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atente para as seguintes afirmações:
 

I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão, obrigatoriamente, sempre precedidas de licitação.
 
II. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 
III. As obras e serviços, conforme definidos nesta Lei, poderão ser licitados sem o projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços.

 
É correto o que se afirma em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122785

Questão 107: COSEAC UFF - GM (Pref Maricá)/Pref Maricá/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
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Sobre licitações e a Lei nº 8666, é correto afirmar que: 

 a)  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação, sem exceção. 

 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)  Em igualdade de condições, considerando a preferência sobre bens e serviços, não há critério de desempate durante a disputa da licitação. 
 d)  As modalidades de licitação limitam-se àquelas prescritas na Lei no 8666/93, quais sejam, concorrência, tomada de preços e convite. 
 e)  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos

mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131294

Questão 108: Instituto Consulplan - Comp (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A Lei sobre Licitações e Contratos Administrativos apresenta diversos termos e os significados atribuídos a cada um. Sobre este assunto, marque a alternativa que
apresenta um conceito INCORRETO.

 a)  Alienação: toda transferência de domínio de bens a terceiros.
 b)  Execução direta: feita pelos órgãos e entidades da Administração pelos próprios meios.
 c)  Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta.
 d)  Seguro-garantia: o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132054

Questão 109: Instituto Consulplan - Comp (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
 

( ) Administração Pública: a administração direta e indireta da União, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
 
( ) Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos: bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque
dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade.
 
( ) Produtos para pesquisa e desenvolvimento: bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de
tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.

 
A sequência está correta em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1132055

Questão 110: COVEST-COPSET - Adm (UFPE)/UFPE/"Sem Área"/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, as compras, sempre que possível, deverão:

 a)  submeter-se às condições de aquisição e pagamento diferentes das do setor privado.
 b)  ser processadas através de sistema de registro de preços.
 c)  balizar-se pelos preços praticados no mercado internacional.
 d)  ter como referências os preços registrados semanalmente na imprensa oficial.
 e)  ser pagas sempre à vista, visando à viabilidade do fluxo de caixa do fornecedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134017

Questão 111: COVEST-COPSET - Arqt Urb (UFPE)/UFPE/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considere o seguinte trecho da Lei Federal 8.666/1993 (Lei de Licitações), Artigo 6º, Inciso IX: “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 (...)”. O referido trecho define

 a)  o Projeto Básico.
 b)  o Anteprojeto.
 c)  o Projeto Executivo.
 d)  o Memorial Descritivo.
 e)  o Projeto Legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134434

Questão 112: COVEST-COPSET - Arqt Urb (UFPE)/UFPE/2019
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Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Qual das assertivas abaixo não corresponde aos requisitos a serem considerados nos projetos básicos e projetos executivos de obras estabelecidos pela Lei de Licitações,
para a contratação de obras e serviços?

 a)  Segurança.
 b)  Funcionalidade e adequação ao interesse público.
 c)  Economia na execução, conservação e operação.
 d)  Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço.
 e)  Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134435

Questão 113: MetroCapital - ACI (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
No que se refere às definições previstas no artigo 6° da Lei n. 8.666/1993, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: 

 
I – Considera-se obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execuções direta ou indireta. 
 
II – Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez. 
 
III – Considera-se alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

 

 a)  Apenas o item I é verdadeiro. 
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro. 
 d)  Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
 e)  Todos os itens são verdadeiros. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140997

Questão 114: CETREDE - Farm (Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/NASF/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Para os fins da Lei 8.666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a(à)(ao)

 a)  planejamento, concentram-se nos aspectos financeiros e de distribuição (medicamentos recebidos e dispensados/ distribuídos).
 b)  execução das obras e serviços.
 c)  processos licitatórios, substituem a organização e estruturação dos serviços de assistência farmacêutica.
 d)  toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
 e)  patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144639

Questão 115: CETREDE - Farm (Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/NASF/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando a Lei 8.666/1993 sobre Obras e Serviços marque a alternativa CORRETA.

 a)  A escolha da modalidade pregão é feita pelo valor estimado da contratação. Ao contrário do convite, da tomada de preços e da concorrência, o pregão destina-se
a aquisições de valores previamente estimados.

 b)  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: I-projeto
básico; II-projeto executivo; III-execução das obras e serviços.

 c)  Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.
 d)  Pareceres, perícias e avaliações em geral.
 e)  O sistema de controle de obras será baseado no quadro geral de preços e quando possível, deverá ser informatizado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1144641

Questão 116: Instituto Consulplan - Eng Civ (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
“Nessa modalidade de prestação de serviços, a contratada se encarrega da execução da obra mediante remuneração fixa ou cobrança de um percentual fixo sobre o seu
custo, correndo por conta da contratante os ônus financeiro e econômico do empreendimento. Assim, a contratante pode adquirir os materiais ou incumbir a contratada
de fazê-lo, caso em que esta atuará como preposto da contratante. O recrutamento do pessoal e a sua administração poderão ser feitos em nome da contratante ou, se
for em nome da contratada, com a adição das Leis Sociais previamente combinadas, mais as taxas de administração.
 
As compras de materiais e contratação de terceiros são, em geral, faturadas em nome da contratante para evitar duplicidade de tributos.” As informações se referem a:

 a)  Tarefa.
 b)  Empreitada por preço unitário.
 c)  Remuneração por serviços de administração contratada.
 d)  Remuneração por serviços de administração por sistema misto ou administração por metas de prazos e custos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153556

Questão 117: Instituto Consulplan - TLic (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
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Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Quanto aos conceitos licitatórios, a Lei nº 8.666/93 denomina empreitada por preço global  quando se contrata 

 a)  a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
 b)  um ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. 
 c)  a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
 d)  um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167530

Questão 118: Instituto Consulplan - TLic (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Quanto aos conceitos licitatórios, os serviços técnicos especializados  elencados no art. 13 da Lei de Licitações compreendem, EXCETO: 

 a)  Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
 b)  Criação de campanhas de marketing  e peças publicitárias. 
 c)  Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 
 d)  Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167531

Questão 119: CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O responsável pelo setor de licitações de autarquia federal organiza um certame, que foi parcialmente concluído com o empate entre duas sociedades empresárias.
 
Um dos critérios de desempate, previsto pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, consiste em dar preferência a bens produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

 a)  habilidade
 b)  etnia
 c)  experiência
 d)  deficiência
 e)  carência

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175761

Questão 120: OBJETIVA CONCURSOS - Ana (CM Chapecó)/CM Chapecó/Compras e Licitações/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Sobre a Lei nº 8.666/1993, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, entre outras:
 

I. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
 
II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
 
III. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
 

Está(ão) CORRETO(S):

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184411

Questão 121: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/"Sem Área"/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
No que se refere à licitação pública e aos convênios, julgue o item.
 
A licitação de obras e serviços não exige que tenha sido aprovado o projeto executivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204792

Questão 122: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Contador/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
No que se refere à contabilidade pública, julgue o item.
 
Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão ser obrigatoriamente celebrados mediante a realização de concurso.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205139

Questão 123: QUADRIX - Adm (CRO AC)/CRO AC/Gerente Geral/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
No que se refere às licitações públicas, às compras e aos contratos no âmbito da Administração Pública, julgue o item.
 
Se determinado órgão público contratar terceiros para a execução de obra de recuperação ou ampliação de imóvel, a contratação será denominada execução indireta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1205753

Questão 124: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
A respeito das licitações e dos contratos da Administração Pública, julgue o item.
 
De acordo com a lei geral de licitações, denomina‐se projeto básico o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215595

Questão 125: IESES - Arqt (São José)/Pref São José/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Nos dias de hoje, para se tornar um profissional completo no ramo da Arquitetura, é necessário que ele tenha conhecimento de todo o processo na elaboração do
trabalho de sua profissão, incluindo o domínio de projeto executivo. O projeto executivo é a fase em que são detalhados os elementos necessários e suficientes para a
execução completa de uma obra ou serviço, com base no que foi definido no projeto básico, e deve seguir as normas definidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Quanto ao projeto executivo, avalie as afirmações a seguir.

I. A elaboração do projeto executivo pode ser realizada antes de uma licitação ou concomitante à execução de uma obra, desde que seja após a aprovação do
projeto básico.

II. O projeto executivo é mais detalhado que o básico, contendo todas as informações que serão usadas na execução da construção, com plantas detalhadas,
especificações técnicas, cronogramas, orçamentos e preços negociados com os fornecedores.

III. O projeto executivo é um novo projeto, no caso de sua elaboração ser concomitante à execução do empreendimento, ele pode alterar o objeto descrito
anteriormente no projeto básico.

Assinale a sequência correta: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1226023

Questão 126: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
O Art. 7º da Lei Federal no 8.666/1993 dispõe sobre as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços que devem obedecer ao disposto neste artigo
e, em particular, à seguinte sequência: 

 a)  projeto básico - projeto executivo - execução das obras e serviços.
 b)  projeto arquitetônico - projeto de fundação - execução das obras e serviços.
 c)  projeto de fundação - projeto arquitetônico - execução das obras e serviços.
 d)  projeto arquitetônico - projeto de cálculo - projeto de engenharia.
 e)  projeto de fundação - projeto de engenharia - projeto arquitetônico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243915

Questão 127: QUADRIX - Ag Adm (CRMV RN)/CRMV RN/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Quanto às normas para licitações e contratos da Administração Pública previstas na Lei n.º 8.666/1993 e à modalidade de licitação denominada pregão, tratada na Lei n.º
10.520/2002, julgue o item.
 
Trabalhos de assessorias ou consultorias técnicas e de auditorias financeiras ou tributárias são considerados como serviços técnicos profissionais especializados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1252035
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Questão 128: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Faxinalzinho)/Pref Faxinalzinho/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, as obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:

I. Execução direta. 
II. Execução indireta, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral.

 a)  Os itens I e II estão corretos. 
 b)  Somente o item I está correto. 
 c)  Somente o item II está correto. 
 d)  Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1269619

Questão 129: OBJETIVA CONCURSOS - Tes (Pref Jóia)/Pref Jóia/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Considerando-se a Lei nº 8.666/1993, analisar os itens abaixo:
 

I. 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.
 
II. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, parcialmente, apenas prevendo seu custo atual e considerando os prazos de sua execução.

 

 a)  Os itens I e II estão corretos.
 b)  Somente o item I está correto.
 c)  Somente o item II está correto.
 d)  Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281025

Questão 130: OBJETIVA CONCURSOS - Aux (Pref Pinto Band/Pref Pinto Bandeira/Administrativo/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Segundo a Lei nº 8.666/1993, analisar os itens abaixo:
 

I. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
 
II. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado.

 

 a)  Os itens I e II estão corretos.
 b)  Somente o item I está correto.
 c)  Somente o item II está correto.
 d)  Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1283017

Questão 131: OBJETIVA CONCURSOS - ACI (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos, analisar a sentença abaixo:
 
Somente servidores públicos poderão requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada (1ª parte). A
execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e desconsiderados os prazos de sua execução (2ª
parte).
 
A sentença está:

 a) Totalmente correta.
 b) Correta somente em sua 1ª parte.
 c) Correta somente em sua 2ª parte.
 d) Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1289480

Questão 132: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Administração/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Para os fins da Lei 8.666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

 a)  estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos
 b)  pareceres, perícias e avaliações em geral
 c)  fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços
 d)  patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas
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 e)  criação e construção de obras de arte e bens de valor histórico
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1298280

Questão 133: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Direito/2019
Assunto: Definições, obras e serviços, compras (arts. 6 a 16, Lei 8.666)
Assinale a alternativa correta sobre as Licitações para compra de material de escritório.

 a)  Sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preços.
 b)  Deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento idênticas às do setor privado.
 c)  Não poderão ser subdivididas em parcelas.
 d)  A existência de preços registrados obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.
 e)  É hipótese de contratação direta, sem processo licitatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300467
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Gabarito
1) A  2) D  3) A  4) Certo  5) Errado  6) E  7) E
8) B  9) B  10) D  11) B  12) C  13) B  14) E
15) A  16) C  17) B  18) E  19) Errado  20) Errado  21) Certo
22) Errado  23) C  24) D  25) A  26) C  27) D  28) C
29) Errado  30) Certo  31) C  32) A  33) D  34) D  35) C
36) D  37) E  38) B  39) C  40) A  41) Errado  42) D
43) D  44) C  45) Certo  46) A  47) E  48) B  49) C
50) E  51) B  52) D  53) E  54) B  55) D  56) D
57) D  58) D  59) B  60) B  61) C  62) D  63) D
64) B  65) D  66) C  67) C  68) D  69) B  70) D
71) A  72) D  73) C  74) C  75) B  76) A  77) C
78) B  79) C  80) A  81) D  82) A  83) A  84) A
85) B  86) D  87) E  88) E  89) A  90) E  91) A
92) D  93) E  94) A  95) C  96) C  97) B  98) A
99) B  100) B  101) D  102) B  103) C  104) C  105) C
106) C  107) B  108) C  109) A  110) B  111) A  112) E
113) D  114) E  115) B  116) C  117) A  118) B  119) D
120) E  121) Certo  122) Errado  123) Certo  124) Errado  125) B  126) A
127) Certo  128) A  129) B  130) A  131) D  132) E  133) A


