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Segundo a Constituição Federal as obras,
serviços, compras e alienações serão
invariavelmente contratados mediante
processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que certo
estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de
qualificação
técnica
e
econômica errado
indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações

Segundo a Constituição Federal as obras,
serviços, compras e alienações serão
invariavelmente contratados mediante
processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que certo
estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de
qualificação
técnica
e
econômica errado
indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações
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Lei 8.666/93

Art. 1.º Esta Lei estabelece normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações
da

1

União,
dos Estados,
do Distrito Federal e
dos Municípios.

Lei 8.666/93

Art. 1.º Parágrafo único. Subordinam-se ao
regime desta Lei, além
dos órgãos da administração direta,
,
as autarquias,
as fundações públicas,
as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e

1

Subordinam-se ao regime da Lei 8.666/93,
além dos órgãos da administração direta, e
das entidades da administração indireta, certo
demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios e os fundos especiais.

1

errado
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Lei 8.666/93

é a modalidade de licitação entre
de

quaisquer interessados para a

bens

veis

inservíveis para a administração

1

de produtos legalmente
,
para a alienação de bens móveis prevista
no art. 19, a quem oferecer o maior lance,
igual ou superior ao valor da avaliação

A modalidade de procedimento licitatório
denominado leilão pode ser utilizada tanto certo
para venda de bens móveis quanto
imóveis, nos termos da legislação.

errado
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Constituição Federal
(art. 37 XXI –
,
as obras, serviços, compras e
contratados mediante processo de

serão

que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações

Lei 8.666/93

Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;

1

II - tomada de preços;

III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.

5

23/03/2013

Lei 8.666/93

Art. 19. Os
da Administração
Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento,

1

poderão ser
por ato da
autoridade competente, observadas as seguintes regras:
I - avaliação dos bens alienáveis;
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;

III - adoção do procedimento licitatório, sob a
modalidade de

ou

Os bens imóveis da Administração
Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em
certo
pagamento, poderão ser alienados por ato
da autoridade competente, pela adoção do
procedimento licitatório, sob a modalidade
de concorrência ou leilão.
errado

Constituição Federal
(art. 37 XXI –
,
as obras, serviços, compras e
contratados mediante processo de

serão

que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
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Lei 8.666/93

.

Art. 22, § 3.º

é a modalidade de
licitação entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto,
, escolhidos e

1

convidados em número mínimo de
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

horas da apresentação das propostas.

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, certo
em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais
cadastrados
na
correspondente
especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até errado
24 (vinte e quatro) horas da apresentação
das propostas.
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O Estado de São Paulo pretende realizar
procedimento licitatório na modalidade concurso,
para a escolha de trabalho científico.
Nos termos da Lei no 8.666/1993, o edital deverá
ser publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de
certo
(A) 30 dias.
(B) 45 dias.
(C) 10 dias.

errado

(D) 15 dias.
(E) 40 dias.

Lei 8.666/93

Art. 22, § 4.º
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
publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de

1

(quarenta e cinco)

.
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O Estado de São Paulo pretende realizar
procedimento licitatório na modalidade concurso,
para a escolha de trabalho científico.
Nos termos da Lei no 8.666/1993, o edital deverá
ser publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de
certo
(A) 30 dias.
(B) 45 dias.
(C) 10 dias.
(D) 15 dias.

errado

(E) 40 dias.
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