
Município de União do Oeste - SC 

Concurso Público 002/2018 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

AGENTE DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS 

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá pintar o quadro da alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 002/2018.  

11. Boa prova. 

12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 
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Conhecimentos Gerais 
Leia o texto abaixo e responda as questões 01 e 02.  

 
Festa de aniversário 

                                  Fernando Sabino 
 

Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa deste mundo: 
 ― Engoli uma tampa de Coca-Cola.  
Levantei as mãos para o céu: mais esta agora! Era uma festa de aniversário, o 

aniversário dela própria, que completava seis anos de idade. Convoquei imediatamente a 
família:  

―Disse que engoliu uma tampa de Coca-Cola.  
A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos e inquietos. Abre a boca, minha 

filha. Agora não adianta: já engoliu. Deve ter arranhado. Mas engoliu como? Quem é que 
engole uma tampa de cerveja? De cerveja, não: de Coca-Cola. Pode ter ficado na garganta – 
urgia que tomássemos uma providência, não ficássemos ali, feito idiotas. Peguei-a no colo: 
vem cá, minha filhinha, conta só para mim: você engoliu coisa nenhuma, não é isso mesmo?  

– Engoli sim, papai – ela afirmava com decisão. Consultei o tio, baixinho: o que é que 
você acha? Ele foi buscar uma tampa de garrafa, separou a cortiça do metal:  

― O que é que você engoliu: isto… ou isto?  
― Cuidado que ela engole outra ― adverti. ― Isto ― e ela apontou com firmeza a parte 

de metal.  
Não tinha dúvida: pronto-socorro. Dispus a carregá-la, mas alguém sugeriu que era 

melhor que ela fosse andando: auxiliava a digestão.  
No hospital, o médico limitou-se a apalpar-lhe a barriguinha, cético:  
― Dói aqui, minha filha?  
Quando falamos em radiografia, revelou-nos que o aparelho estava com defeito; só no 

pronto-socorro da cidade.  
Batemos para o pronto-socorro da cidade. Outro médico nos atendeu com solicitude:  
― Vamos já ver isto.  
Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a revelação. Em pouco o médico 

regressava:  
― Engoliu foi a garrafa.  
― A garrafa? Exclamei. Mas era uma gracinha dele, cujo espírito passava muito ao largo 

da minha aflição: eu não estava para graças. Uma tampa de garrafa! Certamente precisaria 
operar.  

― Não haveria de sair por si mesma. O médico pôs-se a rir de mim.  
― Não engoliu coisa alguma. O senhor pode ir descansado.  
― Engoli – afirmou a menininha.  
Voltei-me para ela: ― Como é que você ainda insiste, minha filha?  
― Que eu engoli, engoli.  
― Pensa que engoliu – emendei.  
― Isso acontece. – sorriu o médico. – Até com gente grande. Aqui já teve um guarda 

que pensou ter engolido o apito.  
― Pois eu engoli mesmo – comentou ela, intransigente.  
― Você não pode ter engolido ― arrematei, já impaciente: ― Quer saber mais do que o 

médico?  
― Quero. Eu engoli, e depois desengoli ― esclareceu ela.  
Nada mais havendo a fazer, engoli em seco, despedi-me do médico e bati em retirada 

com toda a comitiva. 
 
 
 



01- Assinale a afirmação incorreta, de acordo com a leitura do texto: 
 

a) A primeira atitude tomada pelo pai foi pedir à filha para abrir a boca. 
b) Alguém sugeriu ao pai de Leonora que a levasse ao hospital caminhando, pois poderia 

ajudar na digestão. 
c) O pai ficou muito nervoso com atitude de descaso do médico que não acreditava na 

menina e só depois de muita insistência é que ele resolveu tirar a chapa. 
d) Leonora disse com a maior tranquilidade que tinha engolido uma tampa de Coca-Cola. 

 
02- Em todas as alternativas o significado das palavras destacadas está adequado ao texto, 
exceto em: 
 

a) “― Você não pode ter engolido ― arrematei, já impaciente...” (= CONCLUÍ). 
b) “...o médico limitou-se a apalpar-lhe a barriguinha, cético...” (= APREENSIVO). 
c) “Cuidado que ela engole outra ― adverti.”  (= ACONSELHEI). 
d) “Outro médico nos atendeu com solicitude...” (=PRESTEZA). 

 
03- Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono está proclítico ao verbo: 
 

a) “Outro médico nos atendeu...”. 
b) “... a apalpar-lhe a barriguinha...”. 
c) “... revelou-nos que o aparelho...”.    
d) “O médico pôs-se a rir de mim.”. 

 
04- Tendo em vista as regras da norma culta, assinale a alternativa em que há incorreção: 
 

a) Ela está meio preocupada com a saúde da mãe.  
b) Estamos à disposição para qualquer outra informação que seja necessária.   
c) Havia muitos empecilhos para o acordo de paz.  
d) Informei-lhe sobre o assunto tratado na reunião de ontem.  

 

05- Do polinômio X subtraí o polinômio                    e resultou no polinômio 

                  . Qual é o polinômio X? 
 

a)          

b)            

c)      

d)           
 
06- Em uma prova de vinte questões. Cada questão respondida certa vale três prontos (+3) e 
cada questão respondida errada vale menos um ponto (-1). Se o aluno respondeu todas as 
questões da prova e obteve no total trinta e dois pontos, podemos afirmar que a diferença entre 
o número de questões certas e erradas será: 
 

a) 6. 
b) 9. 
c) 12. 
d) 14. 

 

07- Joana desafiou sua irmã a descobrir quantos números inteiros ímpares existem entre 84 e 
458. A resposta correta para o desafio é: 
 

a) 147. 
b) 157. 
c) 167. 
d) 187. 

 



08- Qual é o primeiro termo de uma progressão geométrica (P.G) em que o sexto termo é 256 

e a razão é   ? 
 

a) Um número inteiro menor que -9. 
b) Um número nulo. 
c) Um número inteiro maior que 0. 
d) Um número inteiro maior que -9 e menor que zero. 

 
09- Sobre a História do Brasil podemos afirmar que:  
 
I- Em 1548 foi criado o Estado do Brasil, com consequente instalação de um governo-geral, e 
no ano seguinte foi fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada 
com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou 
a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar para fins de exportação, tendo 
em Pernambuco o seu principal centro produtor, região que chegou a atingir o posto de maior e 
mais rica área de produção de açúcar do mundo. 
II- Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível 
subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas 
portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o Príncipe-regente Dom João de Bragança, filho 
da Rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas 
e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, 
unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as três coroas.  
III- Em 7 de setembro de 1812, Dom Pedro de Alcântara proclamou a Independência do 
Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, 
sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a 
Coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos. Aos 
catorze anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara (filho) teve sua maioridade declarada, sendo 
coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II. 
IV- Em 15 de novembro de 1899, ocorreu a Proclamação da República pelo Marechal Deodoro 
da Fonseca e teve início a República Velha, que só veio terminar em 1930 com a chegada 
de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, têm destaque na história brasileira a industrialização 
do país; sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha; e o Golpe Militar 
de 1954, quando o general Castelo Branco assumiu a Presidência. 
V- A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos 
constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos 
e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se 
reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a 
nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança 
economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional.  
Assinale quais das afirmativas acima estão corretas: 
 

a) Apenas a I, II e V estão corretas. 
b) Apenas a I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas a II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas a III, IV e V estão corretas. 

 
10- Os imigrantes europeus transformaram o Sul do País, no século 19. Trouxeram 
prosperidade e riqueza cultural. Destacaram-se as imigrações alemã, eslava, italiana e grega. 
Da Ásia, destacou-se a sírio-libanesa.  
A Europa do século 19 era muito diferente da atual. A desigualdade social era imensa. A 
pobreza era geral. As guerras assolavam o Continente. Os nobres e alguns burgueses 
concentravam as riquezas. Nesse contexto, a América era a terra da oportunidade. A grande 
maioria dos imigrantes fugiam da pobreza em seus países. 
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Em Santa Catarina qual foi a primeira Colônia Alemã e a primeira Colônia Italiana: 
 

a) São Pedro de Alcântara e Nova Trento.  
b) Blumenau e Nova Itália. 
c) São Pedro de Alcântara e Nova Itália. 
d) Blumenau e Nova Trento. 

 

Conhecimentos Específicos 
11- O sistema operacional Microsoft Windows 7, possui diversos atalhos de teclado que 
facilitam ainda mais sua utilização. 
Assinale a alternativa correspondente à função do atalho “Control + Shift + N” considerando 
sua utilização no Windows Explorer. 
 

a) Abrir uma nova janela. 
b) Criar uma nova pasta 
c) Exibir a pasta anterior. 
d) Exibir a próxima pasta. 

 
12- Uma maneira fácil de controlar documentos no computador é utilizando a Biblioteca de 
documentos. Por padrão, a Biblioteca de documentos mostra todos os documentos localizados 
na pasta Meus Documentos, mas o usuário também pode incluir outras pastas. 
 

Considerando a Biblioteca de documentos do Microsoft Windows 7, assinale a alternativa que 
não corresponda a uma opção de filtro em sua caixa de pesquisa. 
 

a) Localizar documentos que foram modificados em uma data específica ou em um 
intervalo de datas. 

b) Localizar um documento pela extensão do arquivo. 
c) Localizar um documento pelo conteúdo. 
d) Localizar um documento por autor. 

 
13- O software Excel incluso no Microsoft Office 2007 Standard, possui diversos atalhos de 
teclado que facilitam ainda mais sua utilização. 
Assinale a alternativa correspondente ao atalho para exibir a caixa de diálogo Localizar e 
Substituir com a guia Substituir selecionada. 
 

a) Control + K. 
b) Control + L. 
c) Control + U. 
d) Control + V. 

 
14- A central de rede e compartilhamento disponível no painel de controle do Windows 7, 
fornece informações de status em tempo real sobre sua rede. 
Assinale a alternativa que não corresponda a uma opção disponível na central de rede e 
compartilhamento. 
 

a) Ajustar as opções de indexação. 
b) Verificar se o computador está conectado à rede ou à Internet. 
c) Verificar o tipo de conexão e que nível de acesso você tem a outros computadores e 

dispositivos na rede. 
d) Verificar informações mais detalhadas sobre a rede no mapa de rede. 

 
 



15- O software Microsoft Office Word possui teclas de atalho que podem ser utilizadas para 
facilitar ainda mais a utilização do editor de texto. Considerando suas versões superiores a 
2007. 
Assinale a alternativa correspondente ao atalho para refazer ou repetir uma ação. 
 

a) Control + C. 
b) Control + K. 
c) Control + L. 
d) Control + Y. 

 
16- Assinale a alternativa a qual não corresponde a uma receita corrente: 
 

a) Contribuições. 
b) Operações de créditos. 
c) Patrimoniais. 
d) Agropecuárias. 
 

17- Analise as afirmações abaixo e coloque V para Verdadeiro e F para falso, depois assinale a 
alternativa que corresponde a sequencia correta: 
 
I– Receita orçamentária é aquela que deve constar do orçamento (e nas Leis Orçamentárias) e 
que engloba também os valores oriundos de operações de crédito autorizadas por Lei. 
II– Receita orçamentária é aquela que, devidamente discriminada, na forma do anexo nº 3 da 
Lei nº 4.320/64, integra o orçamento público. São os tributos, as rendas, as transferências, as 
alienações, os retornos de empréstimos e as operações de créditos por prazo superior a 12 
meses. 
III– Receita extra-orçamentária, corresponde a meras entradas compensatórias e que não são 
consideradas no orçamento. 
IV– Receitas de Capital resultam na constituição ou criação de bens de capital, alterando o 
patrimônio do ente público. 
 

a) F – V – V – F. 
b) F – V – V – V.  
c) V – V – V – V.  
d) F – F – V – V. 

 
18- Conforme o artigo 38 da Constituição Federal, ao servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: Exceto: 
 

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função. 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração. 

c) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo 
eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu 
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

 
 
 
 



 
19- De acordo com o Art. 3º e incisos da Lei Federal 10.520/2002, a fase preparatória do 
pregão observará o seguinte: Exceto: 
 

a) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento. 

b) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 

c) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, 
dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 
licitante vencedor. 

d) Dos autos do procedimento constarão nas solicitações do órgão ao que compete o 
certame, definições de prazos de entrega, definições de marcas, valores e 
especificações técnicas dos produtos. 

 
20- Conforme Art. 4º e alguns de seus incisos da Lei Federal 10.520/2002, a fase externa do 
pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
Assinale a incorreta: 

 
a) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 

até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

c) Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

d) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá 
ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

 
21- Conforme Art. 5º e seus incisos da Lei Federal 10.520/2002 é vedada a exigência de: 
Assinale a alternativa incorreta:  
 

a) Garantia de proposta. 
b) Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame. 
c) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
d) Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que 

não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

 
22- Considere os seguintes tópicos: 
 
I – Tomada de Preço. 
II – Técnica e Preço. 
III – Contratação de Empresa especializada para Construção da Segunda etapa do Ginásio 
Municipal, conforme projeto e ART e demais documentos anexos ao Processo. 
IV – Empreitada por Preço Global. 
 
 



 
 
Agora assinale a alternativa correta: 
 

a) I, III e IV correspondem ao Tipo de Licitação, Objeto da Licitação, e a forma de 
contratação, respectivamente. 

b) II III e IV correspondem a Modalidade de Licitação, Objeto da Licitação, e o Regime de 
Execução, respectivamente. 

c) I, II e IV, correspondem a Modalidade de Licitação, o Tipo de Licitação e o Regime de 
execução, respectivamente. 

d) II e IV, correspondem a Modalidade de Licitação e a forma de contratação, 
respectivamente. 

 
23- Considere os seguintes eventos/documentos presentes em uma pasta no setor de licitação 
do Município de Modelópolis, onde um processo licitatório deverá ser deflagrado: 
 
I – Relação / solicitação de materiais (não serviços, nem suprimentos e equipamentos de 
informática, nem obras) no Valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) emitida pelo 
Secretário de Educação. 
II – Parecer contábil emitido pelo Contador do Município dando conta que existem recursos 
orçamentários para adimplir a presente solicitação sendo: 
Recursos Próprios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
Recurso Vinculados Federais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
III – Documento da Autoridade Competente autorizando a abertura do processo Licitatório. 
 
Você Agente de Licitações, com base nos eventos acima e de acordo com as Leis Federais 
8.666/93 e 10520/2002, combinado com a gestão do Setor de Licitação, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) A modalidade de Licitação a ser adotada deverá ser a Tomada de Preço, com 
publicação e ampla divulgação de no mínimo 08 (oito) dias úteis até a abertura das 
propostas e o extrato do edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário 
dos Municípios ou órgão de publicação oficial do Município e na internet no site do 
Município. 

b) A modalidade de Licitação a ser adotada deverá ser a Tomada de Preço, com 
publicação e ampla divulgação de no mínimo 15 (quinze) dias úteis até a abertura das 
propostas e o extrato do edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário 
dos Municípios ou órgão de publicação oficial do Município e na internet no site do 
Município. 

c) A modalidade de Licitação a ser adotada deverá ser o Pregão Presencial ou Eletrônico 
com publicação e ampla divulgação de no mínimo 08 (oito) dias até a abertura das 
propostas e o extrato do edital deve ser publicado no Diário Oficial da União, no Diário 
dos Municípios ou órgão de publicação oficial do Município e na internet no site do 
Município. 

d) A modalidade de Licitação a ser adotada deverá ser o Pregão Presencial ou Eletrônico 
com publicação e ampla divulgação de no mínimo 08 (oito) dias úteis até a abertura das 
propostas e o extrato do edital deve ser publicado no Diário Oficial da União, no Diário 
dos Municípios ou órgão de publicação oficial do Município e na internet no site do 
Município. 

 
 
 
 
 



24- Assinale a alternativa que corresponde a um conceito de Licitação (Marçal Justen Filho, 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª Edição, Dialética, pág. 11): 
 

a) Licitação é um Acordo de vontades e efeitos vinculantes, de que participa a 
Administração Pública e cujo objeto consiste em uma prestação de dar, fazer ou não 
fazer algo economicamente avaliável. 

b) Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 
objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 
Administração, assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu 
tratamento isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos. 

c) Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 
objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 
Administração e cujo objeto consiste em uma prestação de dar, fazer ou não fazer algo 
economicamente avaliável. 

d) Licitação é um Acordo de vontades e efeitos vinculantes, de que participa a 
Administração Pública assegurando-se a ampla participação dos interessados e o seu 
tratamento isonômico, com observância de todos os requisitos legais exigidos. 

 
25- Assinale abaixo em qual procedimento Administrativo no Setor de Licitação não é 
necessário Parecer Contábil e o consequente bloqueio de recursos orçamentários por parte da 
Contabilidade: 

 
a) Processo Licitatório na Modalidade Dispensa de Licitação. 
b) Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preço. 
c) Processo Licitatório na Modalidade Convite. 
d) Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço. 

 
26- Assinale a alternativa que corresponde ao Prazo legal da última publicação do extrato até a 
abertura da habilitação dos licitantes em uma Concorrência Pública para Concessão do Direito 
Real de Uso de um Bem Imóvel Público conforme os ditames da Lei Federal 8.666/93: 
 

a) 08 dias úteis. 
b) 15 dias. 
c) 30 dias. 
d) 45 dias. 

 
27- Conforme artigo 4º inciso XVIII da Lei Federal 10.520/2002, após declarado o vencedor, 
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, e 
apresentar suas razões de recurso no seguinte prazo: 
 

a) 03 dias. 
b) 03 dias úteis. 
c) 05 dias. 
d) 05 dias úteis. 

 
28- Conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93 atualizada, a publicação 
resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até: 
 

a) O primeiro dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
b) O quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
c) O décimo dia do mês seguinte ao de sua assinatura. 
d) O último dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 



29- De acordo com o §1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 atualizada, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras do valor inicial atualizado do contrato até o limite de: 

 
a) 10% do valor contratado. 
b) 25% do valor contratado. 
c) 50% do valor contratado. 
d) 75% do valor contratado. 

 
30- Conforme o anexo I do Edital de Concurso Público nº 002/2018 do Município de União do 
Oeste – SC assinale a atribuição a qual não está sujeita ao Agente de Licitações Compras e 
Contratos: 
 

a) Efetuar serviços referentes às licitações, pregões e contratos, tais como: elaborar 
editais, montar os processos, controlar os prazos legais de todo o procedimento 
licitatório, controlar as publicações legais, orientar os fornecedores quanto ao 
procedimento licitatório, e manter cadastro dos mesmos. 

b) Recepcionar os concorrentes até o local designado para o processo licitatório e prestar 
atendimento aos licitantes. 

c) Observar e cumprir a legislação pertinente, às licitações, pregões e contratos e manter-
se atualizado quanto à legislação atinente ao seu setor de atuação.  

d) Realizar as aberturas de envelopes de licitações, e pregões. 
 
 


