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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão de Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA 2 contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,25 (um ponto e vinte e cinco décimos) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 29/11/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 17/12/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva - 2 

 
Edital nº18, de 20/08/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
  

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – 
COMPRADOR – Prova Objetiva 2 

 

DIREITOS, DEVERES E 
PROIBIÇÕES DO SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL 
 
01) De acordo com o inciso XVI do 
artigo 14 da Lei Municipal nº 3.781, de 
21 de outubro de 1994, qual DEVER os 
servidores devem observar? 

 
A) XVI – Ser leal ao seu superior de 
forma que dignifique a função pública. 
B) XVI – Estar em dia com as leis, 
regulamentos, regimentos, instruções e 
ordens de serviço que digam respeito as 
suas funções. 
C) XVI – Falar a verdade e não deixar 
de punir o subordinado faltoso, quando 
competente para aplicação da 
penalidade. 
D) XVI – Manter conduta compatível 
com a moralidade administrativa e ser 
assíduo e pontual ao serviço. 
 
 
02) De acordo com o artigo 17 da Lei 
Municipal n° 5.975, de 01 de outubro de 
2010, como os critérios de avaliação de 
desempenho e desenvolvimento para fins 
de mérito profissional serão 
estabelecidos? 

 
A) Por Decreto Municipal. 
B) Por Portaria do Secretário Municipal 
de Administração. 
C) Por Resolução da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional. 
D) Por Lei específica. 
 
 
03) De acordo com “caput” do artigo 26 
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 
maio de 1971, que tipo de portaria será 
expedida dentro do prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da data em que 
transitou em julgado a decisão judicial? 
 
A) A portaria de nomeação. 
B) A portaria de desaposentação. 
C) A portaria de reversão. 
D) A portaria de reintegração. 
 
 
04) De acordo com o “caput” do artigo 
17 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 
julho de 1991, quando começa o 
desenvolvimento na carreira? 

 
A) Após o prazo de experiência. 
B) Após ter obtido resultado favorável 
da Comissão de Avaliação Funcional. 
C) Após o cumprimento do estágio 
probatório. 
D) A partir da assinatura do termo de 
posse e do certificado de exercício. 
 
 
05) De acordo com o inciso XXII do 
artigo 15 da Lei Municipal nº 3781, de 
21 de outubro de 1994, qual 
PROIBIÇÃO os servidores devem 
observar? 

 
A) XXII – coagir ou aliciar as chefias 
imediatas e mediatas. 
B) XXII – manter sob sua subordinação 
parentes até o terceiro grau civil, assim 
como seus parentes por afinidade. 
C) XXII – tratar de seus interesses no 
setor de trabalho. 
D) XXII – receber propina, 
comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DA 
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
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06) É CORRETO afirmar que a 
República Federativa do Brasil é 
formada: 
 
A) pela União, Estados e pelo Distrito 
Federal. 
B) pela União, Estados e Municípios. 
C) pela União, Estados, Municípios e o 
Distrito Federal. 
D) pela União, Estados, Municípios, 
Distrito Federal e territórios. 
 
 
07) É CORRETO afirmar que: 
 
A) a União Federal é dotada de 
soberania. 
B) a República Federativa do Brasil é 
dotada de soberania. 
C) apenas a União e os Estados-
Membros têm autonomia. 
D) a autonomia compreende a 
capacidade de legislar, inclusive sem 
observar o que está disposto na 
Constituição Federal. 
 
 
08) É CORRETO afirmar que: 
 
A) aos municípios compete legislar 
sobre assuntos de interesse local e 
suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber. 
B) compete à União elaborar o plano 
diretor dos Municípios. 
C) compete aos Estados elaborar a lei 
orgânica dos seus respectivos 
Municípios. 
D) os Municípios podem instituir e 
arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem 
necessidade de prestar contas. 
 
 
09) É INCORRETO afirmar que: 
 
A) a administração pública precisa 
obedecer ao princípio da legalidade para 
editar os atos administrativos. 

B) o princípio da publicidade impõe que 
os administradores atuem com 
transparência, possibilitando que os 
administrados tenham ciência de suas 
condutas na administração pública. 
C) a Constituição Federal garante a 
todos o direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado. 
D) os atos de improbidade administrativa 
importarão apenas a suspensão dos 
direitos políticos, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 
 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) a administração pública precisa 
observar o princípio da impessoalidade, 
mas referido princípio não impede que 
os administradores nomeiem parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, para o exercício de cargo 
em comissão ou de confiança. 
B) como as atividades administrativas 
desenvolvidas pelo Estado não visam o 
lucro, a administração pública não 
precisa buscar a otimização de recursos e 
uma maior eficácia no desenvolvimento 
de suas ações. 
C) a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela 
não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 
D) apenas a administração pública direta 
de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal submete-se aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
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11) Assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) o Legislativo tem como função típica: 
legislar e fiscalizar. 
B) o Executivo tem como função típica: 
administrar e julgar. 
C) o Judiciário tem como função atípica: 
legislar e administrar. 
D) o Legislativo tem como função 
atípica: administrar e julgar. 
 
 
12) É CORRETO afirmar que: 
 
A) o Legislativo atua na função 
fiscalizatória, realizando o denominado 
“controle interno”. 
B) o controle externo será realizado pelo 
Congresso Nacional, auxiliado pelo 
Tribunal de Contas, sendo que este tem o 
poder, inclusive, de julgar as contas do 
Presidente da República. 
C) o controle externo das contas do 
Prefeito será realizado pela Câmara 
Municipal, auxiliada pelo Tribunal de 
Contas Municipal – onde houver. 
D) cabe ao Tribunal de Contas auxiliar o 
Poder Legislativo municipal, emitindo 
parecer prévio e opinativo, que não 
poderá ser derrubado por decisão dos 
vereadores. 
 
 
13) É INCORRETO afirmar que: 
 
A) a eleição de prefeito e vice-prefeito 
municipal, para quaisquer municípios 
independentemente do número de 
eleitores, impõe que algum dos 
candidatos alcance maioria absoluta na 
primeira votação. Se isso não ocorrer, 
far-se-á nova eleição concorrendo os 
dois candidatos mais votados e 
considerando-se eleito aquele que 
obtiver a maioria dos votos válidos. 
B) o Poder Legislativo municipal é 
formado por Vereadores, sendo que o 
limite máximo para a composição das 

Câmaras Municipais está fixado na 
Constituição Federal de 1988. 
C) as contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade. 
D) a função fiscalizatória é uma função 
típica do Poder legislativo. 
 
 
14) Sobre a Comissão Parlamentar de 
Inquérito é CORRETO afirmar que: 
 
A) podem ser criadas para a apuração de 
fato determinado e por prazo incerto. 
B) podem determinar a prisão dos 
investigados e a interceptação telefônica. 
C) podem convocar indiciados para 
prestar depoimento, ouvir testemunhas e 
requisitar informações. 
D) após a conclusão das investigações, 
podem promover, diretamente, a 
responsabilização civil e criminal dos 
investigados. 
 
 
15) É CORRETO afirmar que: 
 
A) a edição de medida provisória 
compete ao Presidente da República em 
casos de relevância e urgência, devendo 
ser convertida em lei no prazo de até 80 
dias. 
B) não pode ser editada medida 
provisória quando não houver relevância 
e urgência. 
C) o Presidente pode editar medida 
provisória para tratar de qualquer 
matéria, inclusive a penal. 
D) a medida provisória deve ser 
convertida em lei pelo Congresso 
Nacional no prazo de 30 dias 
prorrogável uma única vez por mais 30 
dias, sob pena de perder eficácia desde a 
sua edição. 
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O EMPRESÁRIO E A SUA 
CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 
16) O Código Civil, com o objetivo de 
delimitar o âmbito de aplicação do 
Direito Empresarial, adota a Teoria da 
Empresa. Podemos afirmar que a Teoria 
da Empresa consiste: 
 
A) Na adoção do critério objetivo dos 
atos de comércio, consistentes 
basicamente na compra e venda de 
mercadorias. 
B) Na adoção do critério da 
empresarialidade, tratando da empresa e 
do empresário. 
C) No abandono do critério da 
empresarialidade, com a adoção da 
Teoria dos atos do Comércio que 
abrange também atividades relacionadas 
à prestação de serviços e negociação 
imobiliária.  
D) Na exclusão das atividades 
econômicas exercidas pela empresa 
individual de responsabilidade limitada 
(Eireli).  
 
 
17) Nos termos do Código Civil, o 
empresário:  
 
A) É quem exerce profissionalmente 
atividade econômica não organizada 
para a produção ou circulação de bens e 
serviços. 
B) Não pode ser uma pessoa jurídica, 
atuando apenas como empresário 
individual. 
C) Pode atuar como empresário 
individual, empresa individual de 
responsabilidade limitada (Eireli) e 
sociedade empresária. 
D) É quem exerce esporadicamente 
atividades econômicas sem fins 
lucrativos. 
 
 
18)   Considera-se empresário irregular: 

A) Aquele que não providenciou a 
inscrição de seus atos constitutivos na 
Junta Comercial. 
B) Aquele que apesar de ter 
providenciado a inscrição dos atos 
constitutivos na Junta Comercial, está 
em atraso com a escrituração contábil. 
C) A sociedade simples que não 
registrou seu contrato social no Cartório 
de Registro Civil de Pessoa Jurídica. 
D) A cooperativa, independente da 
inscrição de seus atos constitutivos no 
órgão competente. 
 
 
19) No tocante à participação do 
empresário nas licitações públicas é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) A habilitação jurídica do empresário 
tem por finalidade demonstrar a sua 
existência legal. 
B) Dentre os objetivos da exigência da 
regularidade fiscal e trabalhista do 
empresário para a participação nas 
licitações está a de comprovar que o 
empresário se encontra em dia com suas 
obrigações tributárias no âmbito federal, 
estadual, municipal, com a seguridade 
social e com o fundo de garantia por 
tempo de serviço. 
C) O descumprimento das obrigações do 
empresário, no tocante a apresentação de 
Balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, o 
impede de participar de processos 
licitatórios, diante do não atendimento 
do requisito da qualificação econômico-
financeira. 
D) O empresário individual irregular 
poderá participar dos processos 
licitatórios, tendo em vista que a 
habilitação jurídica é exigida apenas para 
a empresa individual de responsabilidade 
limitada (Eireli) e para a sociedade 
empresária. 
 
 
 20) O empresário individual, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e 
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a sociedade empresária poderão se 
enquadrar como Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Complementar 123/06. Diante 
desta afirmativa assinale a alternativa 
CORRETA:  
 
A) O enquadramento do empresário 
como Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte exige que o mesmo tenha 
inscrito seus atos constitutivos na Junta 
Comercial.   
B) Poderá se enquadrar como 
Microempresa o empresário com receita 
bruta anual até R$ 3.600.000,00. 
C) O enquadramento como 
Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte é obrigatório para todos os 
empresários que faturam até o limite 
estabelecido pela Lei Complementar 
123/06. 
D) O enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte é exclusivo da sociedade 
empresária. 
 
 
21) Nas contratações públicas da 
administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e 
simplificado para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. Dentre os 
tratamentos diferenciados temos a 
comprovação tardia de regularidade 
fiscal. Neste aspecto, podemos afirmar 
que: 
 
A) A documentação relativa à 
regularidade fiscal do empresário 
enquadrado como microempresa e 
empresa de pequeno porte poderá ser 
apresentada em sua totalidade no prazo 
de 05 dias contados a partir do momento 
em que for declarado vencedor do 
certame. 
B) A apresentação da documentação que 
comprova a regularidade fiscal do 
empresário é dispensada para aqueles 

que se enquadram como microempresa e 
empresa de pequeno porte. 
C) Os empresários enquadrados como 
microempresa e empresa de pequeno 
porte devem apresentar toda a 
documentação exigida para a 
comprovação da regularidade fiscal, no 
prazo estabelecido no edital, mesmo que 
apresente alguma restrição, sendo 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do momento que 
o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, para a 
regularização da documentação fiscal.  
D) A falta de comprovação de 
regularidade fiscal do empresário 
enquadrado como microempresa e 
empresa de pequeno porte não impede 
que o objeto do certame seja a ele 
adjudicado.  
 
 
22) Nas licitações públicas será 
assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno 
porte. Diante deste enunciado, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) A Lei Complementar 123/06 
considera empate quando as propostas 
apresentadas por empresários 
enquadrados como microempresa e 
empresa de pequeno porte sejam iguais 
ou até 10% superiores à proposta mais 
bem classificada, sendo que, em caso de 
pregão, o percentual de superioridade é 
de até 5%. 
B) No caso de equivalência dos valores 
apresentados pelos empresários 
enquadrados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que se 
encontrem na situação de empate 
estabelecida pela Lei Complementar 
123/06, será realizado sorteio para 
identificar aquele que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta. 
C) Este tratamento diferenciado 
dispensado aos empresários enquadrados 
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como microempresa e empresa de 
pequeno porte implica em assegurar a 
contratação deles, ainda que apresentem 
propostas superiores àquela apresentada 
por outro licitante. 
D) Ocorrendo o empate nos termos 
definidos pela Lei Complementar 
123/06, o empresário enquadrado como 
microempresa e empresa de pequeno 
porte poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, sendo-lhe 
adjudicado o objeto licitado. 
 
 
23) A licitação exclusiva destinada aos 
empresários enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno 
porte consiste: 
 
A) Na realização de processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 
B) Em relação aos processos licitatórios 
destinados à aquisição de obras e 
serviços, exigir dos licitantes a 
subcontratação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
C) Em certames para aquisição de bens 
de natureza divisível, de reserva de cota 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
D) Em convidar apenas 03 (três) 
empresários enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno 
porte para participar de licitações para 
aquisição de produtos até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 
 
 
24) A cota reservada destinada aos 
empresários enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno 
porte consiste: 
 

A) Na exigência de realização de 
processo licitatório destinado 
exclusivamente à participação de 
microempresas, para aquisição de 
maquinário de alta complexidade. 
B) Na exigência da Administração 
Pública estabelecer, em certames para 
aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
C) Na proibição de participação em 
licitação de empresários não 
enquadrados como microempresa e 
empresa de pequeno porte. 
D) Na possibilidade, a critério da 
Administração Pública, de estabelecer, 
em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do objeto, para a 
contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
 
 
25) Os benefícios da licitação exclusiva 
e da cota reservada destinados aos 
empresários enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno 
NÃO serão aplicados: 
 
A) Em todas as hipóteses em que a 
licitação for dispensável ou inexigível. 
B) Quando o tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte não for 
vantajoso para a administração pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou 
complexo do objeto a ser contratado. 
C) Se o empresário enquadrado como 
microempresa e empresa de pequeno 
porte for um empresário individual. 
D) Se não houver um mínimo de 10 
(dez) fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório. 
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O PAPEL DO COMPRADOR NAS 
LICITAÇÕES 

 
26) Sobre as propostas comerciais e 
preços na licitação é CORRETO 
afirmar: 
 
A) É vedado ao membro da comissão de 
licitação, após a sessão de abertura das 
propostas comerciais, encaminhar o 
processo licitatório, com as respectivas 
propostas, para análise da área técnica, 
devido ao sigilo do conteúdo das 
propostas.  
B) É permitida, via de regra, a indicação 
no edital de preços mínimos.  
C) O edital deverá indicar o critério de 
aceitabilidade dos preços unitário e 
global, conforme o caso, permitida a 
fixação de preços máximos. 
D) No caso da licitação do tipo "menor 
preço", entre os licitantes considerados 
qualificados a classificação se dará pela 
ordem decrescente dos preços propostos.  
 
 
27) Assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao registro de 
preço, nos termos do Decreto Municipal 
n.º 13.093/2016: 
 
A) O registro de preço é uma 
modalidade de licitação.  
B) O prazo de validade da ata de registro 
de preços não será superior a 12 (doze) 
meses.  
C) A aquisição poderá ser efetivada por 
registro de preço, dentre outras 
hipóteses, quando, pela natureza do 
objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração.  
D) Na licitação para registro de preços 
não é necessário indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil.  
 
 

28) Segundo o voto proferido pelo 
eminente Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo nos autos dos 
processos TC-002594.989.15-4 e TC-
002613.989.15-1 (Sessão do Tribunal 
Pleno de 03/06/2015), assinale a 
alternativa que está em consonância com 
os parâmetros admitidos pela 
jurisprudência do mesmo para exigência 
de amostra: 
 
A) O momento de apresentação poderá 
ser anterior ao de abertura das propostas, 
existindo justificativa de sua 
necessidade. 
B) Para verificação de conformidade no 
ato convocatório serão definidos 
parâmetros subjetivos. 
C) É permitida a requisição de amostras 
customizadas de todos os licitantes por 
ocasião da abertura das propostas. 
D) É permitida a requisição de amostras 
extensiva a todos os participantes para 
apresentação na data da sessão pública, 
exclusivamente quando a exigência 
incidir sobre poucos produtos de 
prateleira, de baixo custo e sem 
personalização.  
 
 
29) Assinale a alternativa que NÃO 
indica item obrigatório do edital, nos 
termos do art. 40, da Lei nº 8666/1993: 
 
A) Sanções para o caso de 
inadimplemento. 
B) Seguro-garantia.  
C) Condições equivalentes de 
pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações 
internacionais. 
D) Prazo de pagamento não superior a 
trinta dias, contado a partir da data final 
do período de adimplemento de cada 
parcela.  
 
 
30) É dispensável a licitação: 
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A) Até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
para cada obra e serviço de engenharia 
da mesma natureza e no mesmo local 
que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente. 
B) Até R$ 8.000,00 (oito mil reais) para 
outros serviços e compras que não sejam 
de engenharia, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra 
ou alienação de maior vulto que possa 
ser realizada de uma só vez.  
C) Até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
para alienações. 
D) Até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
para cada parcela de uma mesma obra e 
serviço de engenharia. 
 
 
31) A empresa Y participou de certame 
licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial realizado pela Prefeitura 
Municipal de Ribeirão das Águas e não 
procedeu a entrega da mercadoria que 
foi vencedora, acarretando sérios 
transtornos para a prestação de serviço 
por tal Prefeitura em decorrência da 
ausência do produto. Por tal razão foi 
procedida, após a concessão de defesa 
prévia à empresa Y no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, a rescisão 
contratual, com aplicação de multa e 
impedimento de licitar e contratar. Neste 
caso, considerando a legislação vigente e 
alternativas abaixo, podemos afirmar 
que: 
 
A) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas aplicou corretamente as 
sanções à empresa Y pela inexecução do 
contrato, concedendo o prazo legal para 
defesa. 
B) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas aplicou corretamente as 
sanções à empresa Y pela inexecução do 
contrato, no entanto não concedeu o 
prazo legal para defesa que é de 
05(cinco) dias úteis e não 05(cinco) dias 
corridos.  
C) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas não aplicou corretamente as 

sanções à empresa Y pela inexecução do 
contrato por não ser legalmente 
permitida a aplicação conjunta da sanção 
de multa e impedimento de licitar e 
contratar, bem como não concedeu o 
prazo legal para defesa que é de 
05(cinco) dias úteis e não 05(cinco) dias 
corridos. 
D) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas não aplicou corretamente as 
sanções à empresa Y pela inexecução do 
contrato por não ser legalmente 
permitida a aplicação conjunta da sanção 
de multa e impedimento de licitar e 
contratar, mas concedeu corretamente o 
prazo legal para defesa. 
 
 
32) Considerando o exemplo previsto na 
questão anterior e ainda que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar foi 
aplicada pelo prazo de 03 anos e 
alcançando todas as entidades que 
integram a administração pública direta e 
indireta da unidade federativa do 
Município de Ribeirão das Águas, 
considerando a legislação vigente, 
jurisprudência do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e alternativas 
abaixo podemos afirmar que: 
 
A) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas aplicou corretamente a sanção 
à empresa Y pela inexecução do contrato 
quanto ao prazo e efeitos.  
B) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas aplicou corretamente a sanção 
à empresa Y pela inexecução do contrato 
quanto ao prazo, porém quanto aos 
efeitos não está em consonância com 
jurisprudência do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, pois deveria ser 
restrita a Prefeitura de Ribeirão das 
Águas, não abrangendo a administração 
indireta de referido Município. 
C) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas aplicou corretamente a sanção 
à empresa Y pela inexecução do contrato 
quanto aos efeitos, mas não observou o 
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prazo legal que não pode ser superior a 2 
(dois) anos. 
D) A Prefeitura Municipal de Ribeirão 
das Águas não aplicou corretamente a 
sanção à empresa Y pela inexecução do 
contrato quanto ao prazo por não poder 
ser superior a 2 (dois) anos e nem quanto 
aos efeitos, pois deveria incidir sobre 
todos os órgãos da Administração 
Pública (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios). 
 
 
33) Quanto ao reajuste de preço, 
considerando as afirmações abaixo: 
 
I - A concessão de reajuste não é devida 
em prazo inferior a 12 meses, sendo 
admitida a adoção de índices específicos 
ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que essa proposta se referir, 
até a data do adimplemento de cada 
parcela;  
II - Nas compras para entrega imediata, 
assim entendidas aquelas com prazo de 
entrega até trinta dias da data prevista 
para apresentação da proposta poderá ser 
dispensado no edital a indicação do 
critério de reajuste;  
III - Deve retratar a variação efetiva do 
custo de produção desde a data final do 
período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento;  
IV - Visa restabelecer a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração 
da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado.  
 
Estão CORRETAS as proposições 
contidas em: 
 

A) I e II, apenas.  
B) III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
 
34) Quanto a assinatura do contrato, nos 
termos do art. 64 da Lei nº 8666/1993, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) Decorridos 60 (sessenta) dias da data 
da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, os 
licitantes não poderão mais assinar o 
contrato. 
B) Decorridos 60 (sessenta) dias da data 
da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos 
assumidos, não estando assim sujeitos as 
penalidades estabelecidas por 
descumprimento da obrigação assumida.  
C) É facultado à Administração, quando 
o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas condições propostas pelos 
mesmos, desde que o preço seja 
compatível com o preço máximo 
estipulado no edital. 
D) O prazo para convocação para 
assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado por duas vezes, por igual 
período, a critério da parte (licitante 
vencedor). 
 
 
35) No edital de licitação de Pregão 
Eletrônico publicado pela Prefeitura de 
Vento Sul para fins de habilitação (art. 
27 da Lei nº 8666/93 e art. 4º XIII da Lei 
nº 10520/02) foi exigida a documentação 
abaixo: 
 
I - Certificado de Registro Empresarial, 
no caso de firma individual, 
acompanhado de CPF e RG.  
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II - Ato Constitutivo (estatuto ou 
contrato social), acompanhado das 
alterações posteriores, no caso de 
inexistência de Contrato consolidado. 
III - Decreto de Autorização, ato de 
registro ou autorização de 
funcionamento de órgão competente, em 
se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. 
IV - Recibo de recolhimento da taxa de 
retirada do edital. 
V - Certidão negativa de protesto. 
VI - Um Atestado, podendo ser 
apresentado mais de um Atestado de 
atividade pertinente e compatível com o 
que pretende fornecer, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado, informando que a licitante 
realiza ou realizou fornecimento com 
características, semelhantes no objeto da 
licitação. 
VII - Certidão negativa de falência, 
concordata e processo de recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica 
ou domicílio da pessoa física. 
 
Neste caso, considerando a legislação 
vigente e jurisprudência do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo: 
 
A) Não é legal apenas a exigência de 
Recibo de recolhimento da taxa de 
retirada do edital. 
B) Não é legal apenas a exigência de 
Certidão negativa de protesto. 
C) Não foi exigida para habilitação a 
documentação relativa a regularidade 
fiscal que legalmente não pode ser 
dispensada em sua totalidade.  
D) Não foi exigida para habilitação a 
documentação relativa a qualificação 
econômico-financeira. 
 
 
36) Sobre a garantia contratual prevista 
na Lei nº 8666/1993 assinale a 
alternativa FALSA: 
 

A) O Seguro-Garantia é o seguro que 
garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos.  
B) O contratado poderá optar por uma 
das seguintes modalidades de garantia: 
caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária.  
C) No edital, o órgão público 
(contratante) deve especificar qual a 
modalidade de garantia que o contratado 
prestará dentre as opções legais 
existentes.  
D) Para obras, serviços e fornecimentos 
de grande vulto envolvendo alta 
complexidade técnica e riscos 
financeiros consideráveis, demonstrados 
através de parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente, o 
limite de garantia de cinco por cento do 
valor do contrato poderá ser elevado 
para até dez por cento do valor do 
contrato.  
 
 
37)  Em se tratando de licitações do tipo 
"técnica e preço", julgue as seguintes 
proposições. 
 
I - Serão abertos os envelopes contendo 
as propostas técnicas exclusivamente dos 
licitantes previamente qualificados e 
feita então a avaliação e classificação 
destas propostas de acordo com os 
critérios pertinentes e adequados ao 
objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento 
convocatório.  
II - Os critérios para avaliação e 
classificação das propostas técnicas 
consideram a capacitação e a experiência 
do proponente, a qualidade técnica da 
proposta, compreendendo metodologia, 
organização, tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos 
trabalhos, e a qualificação das equipes 
técnicas a serem mobilizadas para a sua 
execução.  
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III - Será feita a avaliação e a 
valorização das propostas de preços, de 
acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento 
convocatório.  
IV - A classificação dos proponentes far-
se-á de acordo com a média ponderada 
das valorizações das propostas técnicas e 
de preço, de acordo com os pesos 
preestabelecidos no instrumento 
convocatório.  
 
Estão CORRETAS as proposições 
contidas em: 
 
A) I, II, III e IV.  
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 
 
38) Considere as afirmações a seguir: 
 
I - A autoridade competente para a 
aprovação do procedimento somente 
poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta.  
II - A autoridade competente para a 
aprovação do procedimento da licitação 
deve anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  
III - A anulação do procedimento 
licitatório por motivo de ilegalidade não 
gera obrigação de indenizar, ressalvado 
o dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em 
que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa.  
IV - A revogação não se aplica aos atos 
do procedimento de dispensa.  
 

A única afirmação INCORRETA está 
contida em: 
 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV.  
 
 
39) Quanto ao pregoeiro, equipe de 
apoio e membros da Comissão de 
licitação é CORRETO afirmar: 
 
A) A investidura dos membros das 
Comissões de licitação e designação do 
pregoeiro e equipe de apoio não 
excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução no período subsequente. 
B) Os membros da Comissão de 
licitação, equipe de apoio e pregoeiro 
precisam realizar curso de capacitação 
específica para exercer a atribuição. 
C) A habilitação preliminar, a inscrição 
em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão 
processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 2 
(dois) membros, sendo todos eles 
servidores qualificados pertencentes aos 
quadros permanentes dos órgãos da 
Administração responsáveis pela 
licitação.  
D) A equipe de apoio deverá ser 
integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego 
da administração, preferencialmente 
pertencentes ao quadro permanente do 
órgão ou entidade promotora do evento. 
 
 
40) Nos termos do art. 7º do Decreto 
Municipal nº 10123/05 NÃO é 
atribuição do pregoeiro:  
 
A) Conduzir o procedimento, inclusive 
na fase de lances.  
B) Adjudicar o objeto da licitação, após 
a decisão dos recursos. 
C) Receber os recursos. 
D) Elaborar a ata da sessão pública. 
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