
Direito Administrativo

01- No que tange a Lei de licitações são modalidades de licitação, exceto:
a) concurso.
b) concorrência.
c) leilão.
d) convocação de preços.
e) convite.

02- Assinale a opção correta, sobre o tema Licitações:
a)  Leilão  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.
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
c)  Convite é a modalidade de licitação entre interessados 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 48 (quarenta e oito) horas da apresentação das propostas.
d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 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 
35 (trinta e cinco) dias.
e) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação.

03- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, julgue os itens a seguir:
I -  Para aquisição de materiais,  equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio  do  local  em  que  se  realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
II  -  Para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
III  -  Para  a  contratação  de  serviços  técnicos  enumerados  no  art.  13  desta  Lei,  de  natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação.
a) somente a proposição I está correta.
b) somente a proposição II está correta.
c) somente a proposição III está correta.
d) Todas as as proposições estão corretas.
e) Todas as as proposições estão incorretas.



04- O último ato do procedimento licitatório, pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado, 
chama-se:
a) julgamento.
b) homologação.
c) contratação.
d) adjudicação.
e) habilitação.

05- Em relação as sanções impostas nos contratos licitatórios, podemos afirmar que, exceto:
a) a multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada da garantia do 
respectivo contratado.
b) pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar  ao contratado a suspensão temporária  de participação em licitação e  impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
c) se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
d) se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrada judicialmente.
e) a multa a que alude ao art. 86 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

Gabarito
01. D
Comentário: Conforme art. 22 e seus incisos, da Lei de licitações – 8666/93.

02. B
Comentário:  Conforme art. 22, § 2º da Lei de licitações.

03. D
Comentário:  Conforme art. 25 e seus incisos, da Lei de licitações.

04. D
Comentário:  A última fase na Lei  de Licitações é a adjudicação,  que representa  a  entrega 
simbólica do objeto da licitação ao vencedor.

05. A
Comentário:  Conforme art. 86, § 2º, da Lei de licitações.


