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1. A Lei nº 8.666 de 1993 trouxe as seguintes modalidades de licitação: concorrência; tomada de preços; 
convite; concurso; e leilão. A tomada de preços é definida na Lei como a modalidade de licitação entre 
interessados: 

a) devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

b) do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

c) quaisquer para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

d) quaisquer que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 

2. De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública, marque a alternativa correta: 

a) As obras e os serviços não poderão ser executados na forma de execução direta. 

b) Na inexigibilidade de licitação, a competição é considerada viável. 

c) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o quinto dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

d) O limite, tendo em vista o valor estimado da contratação, para obras e serviços de engenharia, na 

modalidade convite, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

e) É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem 

 

3. A Prefeitura Municipal pretende contratar um serviço destinado à publicidade e divulgação dos serviços 

públicos de interesse da população. Nessa hipótese, a Lei n° 8.666/1993 estabelece que 

a) a Lei exige a licitação nesse caso, mas a contratação poderá ser feita diretamente, quando o fornecedor 

for profissional ou empresa de notória especialização. 

b) a contratação pode ser feita diretamente, uma vez que essa é uma hipótese legal de contratação por 

dispensa de licitação. 

c) a contratação pode ser feita diretamente, uma vez que esse tipo de serviço permite a contratação direta 

por inexigibilidade de licitação. 

d) é permitida a contratação direta do serviço, sem licitação, desde que de caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens pessoais. 

e) é obrigatória a licitação para a referida contratação, em razão da Lei estabelecer que, nesse caso, não é 

possível a contratação direta por inexigibilidade. 

 
4. Mévio foi denunciado por crime previsto na Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitação). Condenado, Mévio 

interpôs recurso de apelação, no prazo de 8 dias. O recurso não foi admitido. O recurso interposto por 
Mévio não foi admitido visto que 

a) a Lei de Licitações prevê recurso em sentido estrito, interponível no prazo de 3 dias. 
b) a Lei de Licitações prevê recurso em sentido estrito, interponível no prazo de 5 dias. 
c) a despeito de a lei prever recurso de apelação, o prazo é de 3 dias. 
d) a despeito de a lei prever recurso de apelação, o prazo é de 2 dias. 
e) a despeito de a lei prever recurso de apelação, o prazo é de 5 dias. 
 
 


