
 
 
 

LICITAÇÃO 

 

 

1. Conceito: Licitação é um procedimento destinado à seleção da melhor proposta 

dentre as apresentadas por aqueles que desejam contratar com a Administração 

Pública - Lei 8666/93.  

 

- Competência para legislar – União - art. 22, inc. XXVII, CF.  

 

 

2. Sujeitos à licitação - (art. 1º, parágrafo único) - Administração Direta, Fundos 

Especiais, Autarquias, Fundações Públicas, as Empresas Públicas, Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Poder 

Público  

 

 

3. Princípios Básicos - legalidade; impessoalidade; moralidade; igualdade entre 

os licitantes; publicidade dos atos, probidade administrativa; vinculação ao 

instrumento convocatório; julgamento objetivo e sigilo das propostas. Lembrar 

que o art. 3º foi alterado pela Lei 12.349/2010 e pela Lei Complementar 

nº147/2014.  

 

 

4. Modalidades(art. 22): 

 

4.1. Concorrência - tem como objeto: licitação de grande vulto, licitações 

internacionais, compra e alienação de bens imóveis (exceto: leilão), concessão de 

direito real de uso, nos contratos de empreitada integral, nas concessões de obras 

e serviços (Lei 8987/95), nos casos de parcelamento do objeto (art. 23, § 5º).  

- prazo de intervalo mínimo (conta-se da data de publicação do resumo do edital 

 



 
 
 

até a data de entrega dos envelopes) – de 45 dias se o critério for técnica e 

técnica mais preço e de 30 dias se o critério for preço (condições - art. 21).  

 

4.2. Tomada de Preços - é usada para contratos de valor médio, entre 

interessados previamente cadastrados, ou que preencham os requisitos para o 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. O 

prazo mínimo para publicação do extrato do edital é de 30 ou 15 dias.  

 

4.3. Convite - é a licitação adequada para valores menores, com a convocação de 

três interessados do ramo, no mínimo, cadastrados ou não, podendo também 

participar os cadastrados que manifestarem seu interesse 24 horas antes da 

apresentação das propostas. Prazo de intervalo mínimo é de 5 dias úteis.  

Obs.: Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada 

de preços e, em qualquer caso, a concorrência - art. 23, § 4º.  

 

4.4. Concurso – é a licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, com a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. O edital 

deve ser publicado com 45 dias de antecedência mínima.  

 

4.5. Leilão – utilizada para a venda de bens móveis inservíveis e de produtos 

apreendidos ou penhorados (limite art. 17, § 6º), bem como de imóveis oriundos 

de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento em que seja útil a 

alienação. O edital deve ser publicado com 15 dias de antecedência mínima. 

 

 

4.6. Pregão - regulamentada pela Lei 10.520, de 17.07.02, serve para a 

aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado, independente dos valores. O procedimento 

licitatório nesta modalidade é invertido. O aviso deve ser publicado com 8 dias de 

antecedência mínima.  

 



 
 
 

 

5. Fases da Licitação  

 

1) O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo 

administrativo – devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva, indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente todos os atos da administração 

e dos licitantes.  

 

- Formalização do processo com elaboração do instrumento convocatório: edital ou 

carta-convite;  

- deve conter a relação do art. 40  

- Audiência pública – art. 39  

- o local de realização do evento deve ser a sede da administração, exceto se o 

interesse público justificar outro.  

 

2) Publicação do instrumento convocatório;  

- comercialização de edital – proibida – só pode cobrar o custo  

- não pode condicionar a participação no certame à compra do edital;  

- impugnação do instrumento convocatório – art. 41;  

- alteração do edital – aditamento – publicação da mesma forma que o edital e se 

constituir ou eximir obrigação tem que reabrir o prazo mínimo de intervalo para a 

entrega de proposta – art. 21, § 4º.  

 

3) Habilitação – art. 27 e seguintes (para alguns autores = Qualificação)  

OBS.: O art. 27 e 29 foram alterados pela Lei 12.440/2011  

 

- compreende: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica-

financeira; regularidade fiscal e trabalhista e obediência ao art. 7º, XXXIII, da CF 

(neste basta uma declaração). 

- só podem ser exigidos estes requisitos – diz a lei “exclusivamente”  



 
 
 

- atraso na entrega de envelopes – poderá ser tolerado se o momento de 

recebimento ainda não encerrou (depende de cada caso concreto)  

- todos os licitantes assim como todos os membros da comissão devem rubricar 

todos os envelopes e, quando abertos, todos os documentos neles contidos - art. 

43, § 2º  

- desistência de participar do certame – só até o julgamento da habilitação ou após 

com motivo justificado reconhecido pela comissão - art. 43, § 6º  

- julgamento da habilitação – habilitados prosseguem e inabilitados 

(desqualificados) não podem prosseguir recebem os envelopes lacrados de volta.  

- recurso – 5 dias úteis com efeito suspensivo  

- habilitação de consórcio – art. 33.  

4) Julgamento e Classificação das Propostas  

- para julgamento a comissão levará em consideração os critérios objetivos 

definidos no edital, sendo vedada a utilização de qualquer elemento sigiloso, 

secreto, subjetivo, reservado ou que não esteja previsto no edital e que possa 

violar a igualdade entre os licitantes.  

- diligência – poderá a comissão ou autoridade superior pedir diligência para 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedado constar 

informação que deveria constar na proposta – art. 43, § 3º  

- tipos de licitação – art. 45 (critério de seleção):  

 

t. 46),  

 

 

 

Na melhor técnica e técnica e preço critério para encontrar o vencedor – art. 46  

- desclassificação – art. 44, § 3º e art. 48  



 
 
 

- desempate – art. 3º, § 2º - bens e serviços e art. 45 (sorteio)  

- recurso – 5 dias úteis – com efeito suspensivo (exceto convite)  

- se todos forem inabilitados ou desclassificados – diligência do art. 48, § 3º, prazo 

para complementar ou apresentar nova proposta saneando o vício – 8 dias úteis 

que poderá ser reduzido para até 3 dias úteis no caso do convite.  

5) Homologação (ratificação do julgamento);  

- competência da autoridade superior  

- anulação e revogação – art. 49 - fica assegurado o contraditório e a ampla defesa  

- cabe recurso – 5 dias úteis – podendo ser atribuído efeito suspensivo – art. 109, 

I, c  

6) Adjudicação compulsória (consiste em atribuir ao vencedor do certame o objeto 

da licitação)  

- efeitos – atribui a obra ou serviço ao vencedor da licitação, conferindo-lhe 

preferência ao contrato, mas o momento e conveniência da assinatura do contrato 

ficam ainda na dependência da vontade discricionária da Administração. Havendo 

motivo justo e fundamentado, pode o contrato não se concretizar (o vencedor só 

tem expectativa de direito quanto ao contrato, tem o direito de não ser preterido 

frente a outro).  

- a proposta vincula o licitante pelo prazo de 60 dias, se outro não estiver previsto 

no edital ( art. 64, § 3º), período em que o adjudicatário deverá ser convocado 

para assinar o contrato. Este prazo pode ser prorrogado uma vez a pedido da parte 

e com motivo justificado.  

- se não atender a convocação ficará sujeito às penalidades previstas no art. 87  

- neste caso a Administração poderá chamar os remanescentes pela ordem de 

classificação para comparecer em igual prazo e nas mesmas condições da proposta 

do primeiro colocado, inclusive quanto ao preço (não há obrigatoriedade) ou a 

Administração poderá revogar a licitação  

 

6. Dispensa e Inexigibilidade  



 
 
 

a) Dispensa de licitação – a competição, embora possível, o legislador dispensou 

a sua realização. Pode ser dispensada (art. 17) ou dispensável (art. 24).  

OBS. art. 24 (última alteração LEI 12.873, de 24 de outubro de 2013 – DOU 

25.10.2013) 

 

b) Inexigibilidade – a competição não é possível - art. 25. 

 

- Regime Diferenciado de Contratações -  Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 

2011(sofreu alterações pelas Leis 12.688/2012, 12.745/2012, 

12.722/2012 e pela Lei nº12.980/2014) 

- Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 (alterado pelo Decreto 8.080 de 

20/08/2013 e pelo Decreto nº 8.251/2014) – Regulamentação 

- A lei estabelece expressamente como objetivos a ampliação da eficiência nas 

contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, acrescentando que 

deverá buscar promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor 

relação entre custos e benefícios para o setor público, incentivar a inovação 

tecnológica, determinando, por fim, que o novo regime deverá assegurar 

tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração pública.  

- A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório 

e resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, exceto nos casos expressamente estipulados na própria Lei. 

- Atualmente o RDC, segundo a Lei, poderá ser adotado: 

Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), 

aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização: 

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, constantes da Carteira de Projetos 

Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e 

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - 

Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 



 
 
 

2014 do Comitê Gestor instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações 

previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da 

Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras 

públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios; 

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das 

capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta 

quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II. 

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC)     (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - 

SUS.        (Incluído pala Lei nº 12.745, de 2012) 

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 

reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento 

socioeducativo.       (Incluído pela Medida Provisória nº Lei nº 12.980) 

(...) 

§ 3o  Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações 

e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito 

dos sistemas públicos de ensino.       (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

 

- O regime diferencia-se da Lei no 8.666/90 nos seguintes pontos: 

a) contratação integrada: permite que todas as etapas de uma obra sejam 

contratas com uma única empresa, que fará os projetos básico e executivo e 

realizará a obra, entregando-a pronta para a administração. Na Lei no 8.666 os 

projetos básico e executivo devem ser feitos por empresas distintas; 

ATENÇÃO: Quanto a contratação integrada – mudanças da Lei nº 

12.980/2014 

Art. 9o  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá 

ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12745.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Mpv/mpv630.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12722.htm#art14


 
 
 

justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes 

condições:       (Redação dada pela Lei nº 12.980, de 2014) 

I - inovação tecnológica ou técnica;       (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 

II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou       (Incluído pela 

Lei nº 12.980, de 2014) 

III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no 

mercado.       (Incluído pela Lei nº 12.980, de 2014) 

 (...) 

§ 2o No caso de contratação integrada: 

(...) 

II - o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados 

pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras 

similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento 

sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.   (Redação dada pela Lei nº 

12.980, de 2014)  

 

 

b) nomes e marcas: permite que o edital indique marcas na licitação de bens se 

houver necessidade de padronização do objeto ou quando determinada marca ou 

modelo, comercializada por mais de um fornecedor, for o único capaz de atender às 

necessidades da contratante; 

c) remuneração variável: na contratação de obras e serviços, inclusive de 

engenharia, a contratada poderá receber uma remuneração variável vinculada a 

seu desempenho. Esse bônus será definido com base em metas, padrões de 

qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no 

edital e no contrato; 

d) inversão de fases: o regime prevê que a fase de habilitação (exigência de 

documentos e outras obrigações legais) ocorra depois do julgamento das propostas 

e somente seja cobrada do licitante vencedor; 
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e) parcelamento e contratação simultânea: permite o parcelamento do objeto 

a licitar, inclusive em serviços de engenharia; assim como a contratação de mais 

de uma empresa para executar um mesmo serviço (exceto de engenharia); 

f) fase única de recursos: o regime estipula uma fase única de recurso após a 

habilitação do vencedor. A intenção de apresentá-lo deve ser manifestada 

imediatamente, mas o prazo continua a ser o atual, de 5 dias úteis. Iguais prazos 

terão empresas que quiserem apresentar contra-argumentos; 

g) pré-qualificação: é criada a pré-qualificação permanente e um regulamento 

estabelecerá as condições em que a administração poderá fazer uma licitação 

restrita aos pré-qualificados; 

h) proposta vencedora: no caso de o vencedor da licitação não querer assinar o 

contrato e os demais classificados não aceitarem assiná-lo nas condições 

ofertadas pelo vencedor, a administração poderá usar os preços dos outros 

classificados desde que não sejam superiores ao orçamento estimado para a 

contratação. 

OBSERVAÇÃO: A LEI DO RDC está sendo questionada por 2 ADI´s 

- ADI 4.655  (ajuizada pelo PGR) e ADI 4.645 (PSDB, DEM e PPS) - alegam 

inconstitucionalidades formais e materiais.  

- A ação promovida pelo PGR afirma que a Lei 12.462 foi resultado da conversão da 

Medida Provisória no 527/11, que fora editada originalmente para modificar a 

estrutura organizacional e as atribuições dos órgãos da Presidência da República e 

dos Ministérios. No curso da tramitação da MP na Câmara, o deputado José 

Guimarães (PT-CE) incluiu os dispositivos sobre o regime diferenciado de 

contratação. Fundamenta que houve violação ao devido processo legislativo e ao 

princípio da separação dos Poderes, já que as MPs são de iniciativa exclusiva do 

presidente da República.  

- Quanto aos vícios materiais, ao longo da ADI, que tem 35 laudas, o procurador-

geral afirma que os dispositivos da Lei no 12.462/11 que tratam do RDC são 

inconstitucionais porque ferem os balizamentos que necessariamente devem ser 

observados pelas normas infraconstitucionais que regulam as licitações e os 



 
 
 

contratos administrativos no país. Questiona ainda dispositivos da lei que conferem 

à Administração o dever de adoção preferencial do regime de “contratação 

integrada” e “empreitada integral” de obras e serviços de engenharia, o que implica 

uma única licitação para projeto básico, projeto executivo e execução de obras e 

serviços. Identifica ainda um outro desvirtuamento dos propósitos da licitação no 

modelo adotado pelo RDC: a possibilidade que se concentrem em um mesmo 

contratante o projeto básico e a execução da obra ou do serviço. Gurgel afirma que 

isso afronta a finalidade do procedimento licitatório, que é a ampla competitividade. 

Por fim, o procurador-geral afirma também que a lei, na parte que prevê a adoção 

de medidas mitigadoras e compensatórias para obras ou atividades potencialmente 

causadoras de danos ambientais ou culturais, não pode ser interpretada no sentido 

de que sejam dispensadas exigências estabelecidas nas normas que regulam o 

licenciamento ambiental, especialmente a avaliação sobre a possibilidade de 

realização da obra ou da atividade.  

- A ADI no 4.645 proposta pelos partidos PSDB, DEM e PPS seguem, em sua 

maioria, os mesmos fundamentos apresentados pela PGR. Além dos vícios formais 

apontados, os três partidos argumentam que o novo regime de contratação pública 

instituído pela Lei nº 12.462/2011 não está de acordo com o artigo 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, nem com os princípios da eficiência, moralidade e 

publicidade. Para os partidos as “inconstitucionalidades dizem respeito à essência e 

ao todo do Regime Diferenciado de Contratações Públicas”, principalmente aos 

artigos que delegam ao Executivo a escolha do regime jurídico aplicável, que 

estabelecem presunção de sigilo do custo das obras, que permitem contratação 

integrada para a realização de obras e serviços de engenharia, que estabelecem 

remuneração variável para obras e serviços públicos e que dispensam publicação 

em diário oficial.  

- Sem julgamento até o momento. 

- CURIOSIDADE  

Foi aprovada a Lei 12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilidade  

administrativa e civil das  pessoas jurídicas  que praticarem atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira.  



 
 
 

 

Esta Lei estabelece diversos atos lesivos à administração pública e o inciso IV do 

art. 5º está diretamente relacionado a licitações:  

Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, 

para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio 

público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou 

contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 

(...) IV - no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública; 

- As sanções desta nova lei não excluem as previstas na Lei 8.666: 

 

Art. 30.  A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de 

responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: 



 
 
 

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 

1992; e 

II - atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras 

normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei no 12.462, 

de 4 de agosto de 2011. 

 

- CURIOSIDADE: 

- Decreto nº 7.892, de 23.01.2013 trouxe nova regulamentação ao Sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

DECISÕES SOBRE O TEMA 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. 

A revogação da licitação, após a adjudicação, com a entrega do respectivo objeto, 

mediante contratação direta, a terceiro que dela não participou, constitui 

ilegalidade flagrante.A proposta mais favorável de terceiro, após o término do 

processo licitatório, não constitui justa causa para a revogação da licitação.A 

indenização deve corresponder ao que o licitante bem sucedido deixou de ganhar 

por força da revogação injustificada da licitação.Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1153354/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/09/2014, DJe 12/09/2014) 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. CONCLUSÃO OBTIDA PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem entendeu que a 

empresa licitante não cumpriu disposição contida no edital referente à apresentação 

de declaração em atendimento ao disposto no art. 27, V, da Lei n. 8.666/93, pelo 

que a considerou inabilitada. Assim, para rever tal conclusão, necessário o reexame 
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do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o 

óbice da Súmula 7/STJ.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 

546.633/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 02/09/2014, DJe 08/09/2014) 

 

EMENTA: IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A 

contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os 

seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo formal; b) 

notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração 

da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) 

cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. Incontroversa a 

especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de 

retomada de concessão de saneamento básico do Município de Joinville, diante das 

circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a 

contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa. 

(Inq 3074, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-

2014) 

 

QUESTÕES SOBRE O TEMA 

 

1 - Q432665 ( Prova: MPE-PR - 2014 - MPE-PR - Promotor / Direito Administrativo / 

Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  ) 

Em matéria de licitações de que trata a Lei nº 8.666/93, analise as assertivas 

abaixo e indique a alternativa:  

 



 
 
 

I. Segundo a Lei nº 8.666/93, são tipos de licitação: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão; 

 

II. A duração dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 ficará adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos, dentre outros, 

aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;  

 

III. Os casos de contratação direta, em regra, dispensam a exigência de 

procedimento administrativo prévio, no qual contida a motivação do 

correspondente ato decisório da Administração Pública;  

 

IV. São cláusulas necessárias em todo contrato, dentre outras, as que estabeleçam 

o objeto e seus elementos característicos e as garantias oferecidas para assegurar 

sua plena execução, quando exigidas. 

 a) Todas as assertivas são corretas; 

 b) Somente as assertivas I, II e IV são corretas; 

 c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas; 

 d) Somente as assertivas II e IV são corretas; 

 e) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

 

 

2 - Q434925 ( Prova: CESPE - 2014 - ANTAQ - Conhecimentos Básicos - Cargos 5 e 

6 / Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  RDC - Regime 

Diferenciado de Contratações - Lei nº 12.462 de 2011;  ) 

Acerca de licitação e contratação pública, julgue os itens que se seguem. 

 

O regime diferenciado de contratações públicas não pode ser aplicado para obras e 

serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde. 



 
 
 

 ( ) Certo      ( ) Errado 

 

 

3 - Q434926 ( Prova: CESPE - 2014 - ANTAQ - Conhecimentos Básicos - Cargos 5 e 

6 / Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Pregão - Lei 

10.520/2002 ;  ) 

Acerca de licitação e contratação pública, julgue os itens que se seguem. 

 

É legalmente admissível a realização de licitação na modalidade pregão para o 

registro de preços. 

 ( ) Certo      ( ) Errado 

 

 

4 - Q432962 ( Prova: CONSULPAM - 2014 - SURG - Agente de Controle interno / 

Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Princípios das Licitações;  

) 

Princípio da Licitação Pública que visapermitir à Administração a escolha da melhor 

proposta além de assegurar a igualdade de direitos a todos os interessados em 

contratar. 

 a) Princípioda ampla defesa. 

 b) Princípio da Publicidade. 

 c) Princípio da Moralidade. 

 d) Princípio da Igualdade. 

 

 

5 - Q432991 ( Prova: CESPE - 2014 - ANATEL - Conhecimentos Básicos - Cargos 

13, 14 e 15 / Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Princípios 

das Licitações;  ) 



 
 
 

No que diz respeito a licitações públicas, julgue o item abaixo. 

 

Não ofende o princípio da igualdade ou da ampla competitividade a cláusula 

editalícia que exija, em licitação destinada à contratação de serviço, para fins de 

qualificação técnica, comprovada experiência. 

 ( ) Certo      ( ) Errado 

 

 

6 - Q428740 ( Prova: IESES - 2014 - IGP-SC - Auxiliar Pericial - Laboratório / 

Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Conceito, competência 

legislativa, sujeitos e finalidades das licitações;  ) 

Em conformidade com os termos da Lei 8.666/93, 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) Serviço. 

 b) Compra. 

 c) Alienação. 

 d) Obra. 

 

 

7 - Q428741 ( Prova: IESES - 2014 - IGP-SC - Auxiliar Pericial - Laboratório / 

Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Tipos e Modalidades – 

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão;  ) 

Segundo o estabelecido na Lei 8.666/93, são modalidades de licitação, EXCETO: 

 a) Concorrência. 

 b) Proposta. 



 
 
 

 c) Leilão. 

 d) Convite. 

 

 

8 - Q428486 ( Prova: IESES - 2014 - IGP-SC - Auxiliar Pericial - Criminalístico / 

Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Conceito, competência 

legislativa, sujeitos e finalidades das licitações;  ) 

Em conformidade com os termos da Lei 8.666/93, 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) Compra. 

 b) Obra. 

 c) Alienação. 

 d) Serviço. 

 

 

9 - Q428487 ( Prova: IESES - 2014 - IGP-SC - Auxiliar Pericial - Criminalístico / 

Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 1993.;  Tipos e Modalidades – 

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão;  ) 

Segundo o estabelecido na Lei 8.666/93, são modalidades de licitação, EXCETO: 

 a) Proposta. 

 b) Leilão. 

 c) Convite. 

 d) Concorrência. 

 

 



 
 
 

10 - Q428108 ( Prova: FCC - 2014 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - 

Tecnologia da Informação / Direito Administrativo / Licitações e Lei 8.666 de 

1993.;  Conceito, competência legislativa, sujeitos e finalidades das licitações;  ) 

A aplicação da Lei de Licitações permite que, privilegiando o princípio da isonomia, 

a Administração escolha a proposta mais vantajosa para firmar um ajuste, 

observados os critérios de adjudicação estabelecidos no edital. Estão sujeitos ao 

procedimento de licitação os 

 a) ajustes que estabeleçam, em variados graus e medidas, obrigações e 

direitos entre as partes, ainda que não estejam revestidos de natureza 

contratual. 

 b) contratos e atos celebrados entre a Administração pública em geral e 

particulares, desde que se submetam ao regime jurídico de direito público 

em sentido estrito. 

 c) contratos administrativos, excluindo-se os contratos da Administração, tais 

como os de locação e comodato. 

 d) contratos celebrados pelos órgãos da Administração direta, excluídos os 

entes que integram a Administração indireta, como autarquias e fundações. 

 e) ajustes que possuam natureza contratual, excluídos os atos de outra 

natureza firmados entre a Administração e particulares. 

 

 

 

 

GABARITOS: 

1 - D     2 - E     3 - C     4 - D     5 - C     6 - A     7 - B     8 - D     9 - A     10 - A 

    

 


