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Princípio de Pareto
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A faixa C de uma curva ABC engloba os insumos incluídos acima do 
percentual acumulado de 50% referente ao custo total.

(   ) CERTO    (    ) ERRADO

#1 CEBRASPE, MP/CE, 2020 [ADAPTADA]

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O princípio de Pareto é utilizado para analisar planilhas orçamentárias 
de obras com a curva ABC: na curva A, 20% dos itens constantes do 
orçamento representam em geral 80% do valor total da planilha.

(   ) CERTO    (    ) ERRADO

#2 CEBRASPE, CODEVASF, 2021

Gabarito Certo
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A curva ABC reflete o princípio de Pareto, o qual estabelece que uma 
pequena parcela de insumos é responsável pela maioria dos custos de 
uma obra.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#3 CESPE, INSS, 2010

Gabarito Errado
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CUSTOS E BDI
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METODOLOGIA CUSTOS (R$) BDI (R$) TOTAL 
(R$)

DECRETO 7983/13 100 25 125

SINAPI/SICRO CD = 80 CI = 20 25 125

TCU CD = 100 25 125
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O preço global de referência será o resultante do custo global de 
referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá 
evidenciar em sua composição, no mínimo:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, 
excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 
contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.   

Decreto Federal 7.983/13, Art 9°
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Na composição do BDI de obras públicas devem ser considerados 
somente os custos alocados com base em critérios de rateio ou em 
estimativas ou aproximações, tais como: administração central, 
riscos, seguros, garantias e despesas financeiras, além da 
remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o 
faturamento. Itens relacionados a administração local, canteiro de 
obras e mobilização/desmobilização devem constar na planilha de 
custos diretos do orçamento de referência das licitações.

INFORMATIVO 222/2014, TCU
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O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e a CSLL - 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - não se consubstanciam 
em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e 
Despesas Indiretas - BDI do orçamento-base da licitação, haja vista 
a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram 
pessoalmente o contratado.

SÚMULA 254/2010 – TCU
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A elaboração de um orçamento exige grande conhecimento do profissional de 
engenharia. Sendo assim, julgue o item a seguir com relação a orçamento de 
obras: O IRPJ e CSLL são tributos que devem ser computados no BDI.

(  ) CERTO   (  ) ERRADO

#4 QUADRIX, CODHAB, 2018

Gabarito Errado
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Ao analisar o orçamento de uma obra pública, o engenheiro responsável 
observou que a composição da parcela de BDI (bonificações e despesas 
indiretas) da proposta vencedora continha os seguintes itens:

administração central; administração local; impostos; riscos, seguro e 
garantia; lucro.

O custo relativo a impostos deve considerar, dentre outros, o imposto de 
renda sobre pessoa jurídica (IRPJ).

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#5 CEBRASPE, TELEBRAS, 2022

Gabarito Errado
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SINAPI e SICRO:
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TCU:
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Com base na estrutura de custos proposta pelo Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), assinale a 
opção que apresenta um exemplo de item classificado como custo indireto.

(A) administração local

(B) administração central

(C) equipamento de proteção individual

(D) equipamentos de engenharia

(E) tributos

#6 CESPE, TCE/PR, 2016

Gabarito A
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A administração local da construção é incluída na planilha orçamentária 
como custo direto, devendo ser paga mensalmente em percentual 
proporcional aos serviços executados.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#7 CEBRASPE, CODEVASF, 2021

Gabarito Certo
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Acerca da análise orçamentária de obras de edificações, julgue o itens 
subsequente.

Os encargos sociais e trabalhistas da mão de obra são despesas indiretas e, 
portanto, integram o BDI de uma obra.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#8 CEBRASPE, CODEVASF, 2021

Gabarito Errado
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A respeito da orçamentação de obras rodoviárias pelo SICRO e da 
metodologia adotada nesse tipo de atividade, julgue os itens que se seguem.

O BDI deve ser aplicado tanto às composições de custos principais quanto 
às auxiliares.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#9 CEBRASPE, DPDF, 2022

Gabarito Errado
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Ao analisar o orçamento de uma obra pública, o engenheiro responsável 
observou que a composição da parcela de BDI (bonificações e despesas 
indiretas) da proposta vencedora continha os seguintes itens:

administração central; administração local; impostos; riscos, seguro e 
garantia; lucro.

O rateio é uma forma de cálculo do custo de administração central.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#10 CEBRASPE, TELEBRAS, 2022

Gabarito Certo
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Ao analisar o orçamento de uma obra pública, o engenheiro responsável 
observou que a composição da parcela de BDI (bonificações e despesas 
indiretas) da proposta vencedora continha os seguintes itens:

administração central; administração local; impostos; riscos, seguro e 
garantia; lucro.

A administração local não faz parte do BDI, devendo ser retirada da 
proposta.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#11 CEBRASPE, TELEBRAS, 2022

Gabarito Certo
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No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob 
os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da 
contratação será calculado e acrescido do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas), acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, 
sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será 
baseada em orçamento sintético, devendo a utilização de metodologia expedita 
ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações 
similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente 
detalhadas no anteprojeto.

LEI 14.133/21, ART 23, § 5º [ADAPTADO]



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
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Tanto o método involutivo quanto o evolutivo podem ser utilizados para 
a identificação do valor de mercado de um bem.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#12 CEBRASPE, MPE/CE, 2020

Gabarito Certo
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Conforme a NBR 14.653:2005, que dispõe sobre procedimentos gerais de 
avaliação de bens, o método utilizado para identificar o custo de um bem ou 
de suas partes por meio de orçamentos analíticos, a partir dos custos diretos 
e indiretos de serviços que componham esse bem, é o método

(A) da capitalização da renda.        

(B) evolutivo.

(C) da quantificação de custo.       

(D) comparativo direto de dados de mercado.

(E) comparativo direto de custo.

#13 CEBRASPE, TCE/MG, 2018

Gabarito C
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A NBR 14653 – 2:2011 define vários métodos para a avaliação de imóveis 
urbanos. Como não existe hierarquia entre os métodos, cabe ao avaliador 
identificar o método adequado ao caso em estudo. Acerca do levantamento 
e tratamento de dados e da seleção do método de avaliação em imóveis 
urbanos, julgue os próximos itens.

O método evolutivo é indicado para a avaliação do valor de mercado no 
caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao objeto avaliado.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#14 CEBRASPE, DPF, 2018

Gabarito Certo
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A NBR 14653 – 2:2011 define vários métodos para a avaliação de imóveis 
urbanos. Como não existe hierarquia entre os métodos, cabe ao avaliador 
identificar o método adequado ao caso em estudo. Acerca do levantamento 
e tratamento de dados e da seleção do método de avaliação em imóveis 
urbanos, julgue os próximos itens.

O método da capitalização da renda é recomendado para a avaliação de 
empreendimentos como shopping centers e hotéis.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#15 CEBRASPE, DPF, 2018

Gabarito Certo
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Segundo a NBR 14653-1  Procedimentos Gerais , o método que identifica ⎯ ⎯
o valor do bem como o somatório dos valores de seus componentes é o 
método

(A) comparativo direto de dados de mercado.

(B) involutivo.

(C) evolutivo.

(D) da capitalização da renda.

(E) da quantificação do custo.

#16 CEBRASPE, TCE/RO, 2019

Gabarito C
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REVESTIMENTO ASFÁLTICO
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REVESTIMENTO Rolamento e 
Impermeabilidade

BASE Resistir e Distribuir 
esforços do tráfego

SUB-BASE Complementa a base

REFORÇO Melhorar o Subleito e
Regulariza a sub-base

REGULARIZAÇÃO Conformação 
(nivelamento)

SUBLEITO Fundação
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Revestimentos Betuminosos por Penetração Invertida: São os 
revestimentos executados através de uma ou mais aplicações de 
material betuminoso, seguida(s) de idêntico número de operações 
de espalhamento e compressão de camadas de agregados com 
granulometrias apropriadas. Conforme o número de camadas tem-
se os intitulados, tratamento superficial simples, duplo ou triplo. O 
tratamento simples, executado com o objetivo primordial de 
impermeabilização ou para modificar a textura de um pavimento 
existente, é denominado capa selante.

MANUAL DO DNIT
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As principais funções do tratamento superficial são: proporcionar 
uma camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta 
resistência ao desgaste; impermeabilizar o pavimento e proteger a 
infra-estrutura do pavimento; proporcionar um revestimento 
antiderrapante; proporcionar um revestimento de alta flexibilidade 
que possa acompanhar deformações relativamente grandes da 
infra-estrutura.
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Revestimentos Betuminosos por Penetração Direta: São os 
revestimentos executados através do espalhamento e compactação 
de camadas de agregados com granulometria apropriada, sendo 
cada camada, após compressão, submetida a uma aplicação de 
material betuminoso e recebendo, ainda, a última camada, uma 
aplicação final de agregado miúdo. Revestimento típico, por 
"penetração direta", é o Macadame Betuminoso.

MANUAL DO DNIT
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Acerca da adoção de tratamento superficial simples em pavimentação 
asfáltica, julgue os itens a seguir.

Esse tipo de tratamento aumenta substancialmente a resistência estrutural 
do pavimento e corrige irregularidades de defeitos previamente existentes.

(   ) CERTO   (    ) ERRADO

#17 CEBRASPE, DPDF, 2022

Gabarito Errado
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Acerca da adoção de tratamento superficial simples em pavimentação 
asfáltica, julgue os itens a seguir.

O tratamento em questão proporciona uma camada de rolamento pouco 
espessa, mas de alta resistência ao desgaste.

(   ) CERTO   (    ) ERRADO

#18 CEBRASPE, DPDF, 2022

Gabarito Certo
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Acerca da adoção de tratamento superficial simples em pavimentação 
asfáltica, julgue os itens a seguir.

Esse tipo de tratamento difere do tratamento superficial duplo pela 
quantidade de camadas de ligante e de agregado.

(   ) CERTO   (    ) ERRADO

#19 CEBRASPE, DPDF, 2022

Gabarito Certo
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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O Esgoto Sanitário é despejo líquido constituído de esgotos 
domésticos e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial 
parasitária.
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ESGOTO 
DOMÉSTICO

Despejo líquido resultante do uso da água para higiene e 
necessidades fisiológicas humanas.

ESGOTO 
INDUSTRIAL

Despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os 
padrões de lançamento estabelecidos

ÁGUA DE 
INFILTRAÇÃO

Toda água, proveniente do subsolo, indesejável ao sistema 
separador e que penetra nas canalizações.

CONTRIBUIÇÃO 
PLUVIAL 

PARASITÁRIA

Parcela de deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede 
coletora de esgoto sanitário.
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A contribuição pluvial parasitária deve ser adicionada à vazão final 
para a análise de funcionamento e para  dimensionamento dos 
extravasores.

NBR 12.207/16, 4.2.1.5
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a) Sistema de esgotamento unitário, ou 
sistema combinado.

b) Sistema de esgotamento separador parcial,

c) Sistema separador absoluto (adotado no 
Brasil)
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No que se refere aos sistemas de esgotamento sanitário, julgue o item a 
seguir. 

No Brasil, adota-se o sistema de separador absoluto, destinado a coletar e 
transportar águas residuárias domésticas e industriais, veiculado em sistema 
independente, não sendo admitida a introdução de águas de outras origens 
como águas de infiltração e águas pluviais.

(   ) CERTO (   ) ERRADO

#20 CESPE, TCE/RN, 2015

Gabarito Errado
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Contribuição Singular: Vazão de esgoto concentrada em um ponto 
da rede coletora, significativamente maior que o produto da taxa de 
contribuição por superfície esgotada, pela área responsável por 
esse lançamento.

População Residente:  A constituída pelos moradores dos 
domicílios, mesmo que ausentes na data do censo por período 
inferior a 12 meses.

NBR 9648/86
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População flutuante: A que, proveniente de outras comunidades, 
se transfere ocasionalmente para área considerada, impondo ao 
sistema de esgoto uma contribuição individual análoga à da 
população residente.

População temporária: A que, proveniente de outras comunidades 
ou de outras áreas, se transfere ocasionalmente para a área 
considerada, impondo ao sistema de esgoto uma contribuição 
individual inferior à da população residente.

NBR 9648/86
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Alguns tipos de população devem ser contabilizados no projeto. Aquela que, 
proveniente de outras comunidades, transfere-se ocasionalmente para a 
área considerada, impondo ao sistema de esgoto uma contribuição 
individual análoga à da população residente, é chamada de população:

(A) residente    (B) atendível     (C) temporária    (D) final    (E) flutuante

#21 FGV, TJRO, 2015

Gabarito E
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Cada trecho deve ser verificado pelo critério de tensão trativa média 
de valor mínimo σt = 1,0 Pa, calculada para vazão inicial (Qi), para 
coeficiente de Manning n= 0,013.

NBR 9648/86 – Rede Coletora de Esgoto
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As partículas sólidas são normalmente depositadas nas tubulações 
de esgoto nas horas de menor contribuição.

σt = Y . RH . Io    

Onde: σt – Tensão Trativa; Y - Peso específico do líquido = 
104N/m³;  RH - Raio Hidráulico; Io – Declividade da Tubulação.
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Para reduzir a deposição excessiva de sólidos em um trecho da rede 
coletora de esgoto, recomenda-se aumentar o diâmetro da tubulação com o 
objetivo de elevar a tensão trativa do escoamento nos horários de máxima 
contribuição.

(   ) CERTO (   ) ERRADO

#22 CESPE, FUNASA, 2013

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

5.1.6 – As lâminas d’água devem ser sempre calculadas admitindo 
o escoamento em regime uniforme e permanente, sendo o seu valor 
máximo, para vazão final, igual ou inferior a 75% do diâmetro do 
coletor.

NBR 9648/86 – Rede Coletora de Esgoto

Y/D ≤ 0,75
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LICITAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública 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.

CF/88, Art 37
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Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

CF/88, Art 175
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Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes 
às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

É permitida a celebração de contrato regido por normas de licitação 
anteriores à Lei n.º 14.133/2021, desde que a opção escolhida conste 
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#23 CEBRASPE, SEFAZ/CE, 2021

Gabarito Certo
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LEI 8.666/93
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As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste 
artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

L.8.666/93, Art 7



@cneengenharia TCE/SC   |   Engenharia Civil
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Na licitação de obra de construção de um edifício, na modalidade concorrência do tipo 
técnica e preço e regime de execução por tarefa, foram observados os seguintes fatos:

- o valor do orçamento de referência é de R$ 10 milhões; 

- a obra não é considerada complexa; 

- o projeto básico não inclui os projetos elétricos, hidráulicos e sanitários, apenas uma 
planta de pontos que permite a estimativa de custos desses serviços na elaboração do 
orçamento; 

- o projeto executivo ficará a cargo da contratada para execução da obra. 

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir com base nos dispositivos da 
Lei n.º 8.666/1993.

O projeto básico apresentado está incompleto.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#24 CESPE, DPF, 2014

Gabarito Certo
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§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o 
caso.

L.8.666/93, Art 7
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As obras e os serviços de engenharia somente poderão ser licitados quando 
houver projeto executivo aprovado pela autoridade competente. 

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#25 CESPE, DPF, 2014

Gabarito Errado



@cneengenharia

§ 1o -  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida 
da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos 
trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto 
executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com 
a execução das obras e serviços, desde que também autorizado 
pela Administração.

L.8.666/93, Art 7

TCE/SC   |   Engenharia Civil
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CIDADÃO Protocolo em até 5 dias úteis antes da abertura dos 
envelopes de habilitação

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Deve responder à impugnação pelo cidadão em até 3 
dias úteis

LICITANTE Até o 2° dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
de habilitação em concorrência, ou propostas em convite, 
tomada de preço e concurso, ou a realização de leilão

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
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§ 1o  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica 
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na 
aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

Lei 8.666/93, Art. 113
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Para que um edital de licitação seja impugnado devido ao descumprimento 
de normas e condições por parte da administração pública, é necessário que 
o interessado na impugnação comprove a sua participação no procedimento 
como licitante.

(   ) CERTO    (   ) ERRADO

#26 CEBRASPE, EBSERH, 2018

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

São modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V - leilão.

Lei 8.666/93, Art. 22
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A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos;

Lei 8.666/93, Art. 30
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III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.

Lei 8.666/93, Art. 30
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§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

Lei 8.666/93, Art. 30



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 
inibam a participação na licitação.

Lei 8.666/93, Art. 30
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Exemplo de habilitação 
preliminar
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Habilitação Jurídica: Registro comercial no caso de empresa 
individual; Estatuto ou Contrato social em vigor; Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis; e etc.

Qualificação econômico-financeira: Balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício; Patrimônio Líquido 
Mínimo de R$ 3.200.000,00; e etc

Regularidade fiscal e trabalhista: Regularidade nas Fazendas 
Federal e Estadual; Regularidade relativa ao INSS e FGTS; e etc.
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Qualificação Técnica: - Registro do CREA; Certidão de Acerco Técnico 
(CAT) que comprove prestação compatível com a última coluna da tabela 
abaixo; atestado de visita técnica ao local; nominata de pessoal técnico 
disponível; exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado; e etc.

- Quantidade mínima de pessoal técnico: 01 Engenheiro, 01 Encarregado 
Geral, 01 Topógrafo, 01 Laboratorista, 01 Encarregado de Pavimentação.

- Quantidade mínima comprovada por CAT: 46.000m³ de Escavação, 
carga e tranporte de solo; 113.000m³ de Aterro e/ou enroncamento de 
rocha; 113.000 de Espalhamento e compactação de aterro em rocha; 
1.600m³ de Sub-base; 1.800m³ de Base e 2.000ton de CAUQ
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A qualificação técnica representa o conjunto de requisitos que o licitante 
apresenta para verificação de sua aptidão profissional e operacional.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#27 COSEAC, PREF. MARICÁ/RJ, 2018 [ADAPTADA]

Gabarito Certo
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A licitação para a construção de determinado prédio público encontra-se na 
fase de divulgação. Faltando cinco dias úteis para findar o prazo de 
recebimento das propostas, que foi de cinquenta dias, uma licitante 
protocolou pedido de impugnação do edital. Quando do recebimento do 
pedido, a comissão de licitação observou que a licitante questiona a 
exigência de atestados emitidos no máximo há dez anos e por pessoas 
jurídicas para a comprovação de aptidão, assim como a proibição da 
utilização de atestados emitidos por pessoas físicas para tal fim.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, à luz do 
disposto na Lei n.º 8.666/1993.
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O edital não poderia restringir a aceitação de atestados emitidos no prazo 
máximo de dez anos, pois a legislação não permite limitações de tempo ou 
de época.

(   ) CERTO    (   ) ERRADO

#28 CEBRASPE, ABIN, 2018

Gabarito Certo
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O interessado em participar de licitação na modalidade tomada de preço 
deve estar cadastrado, ou atender as exigências para cadastramento até o 
dia de recebimento das propostas.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#29 CESPE, SERPRO, 2010

Gabarito Errado
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VALORES ATUALIZADOS CONFORME O DECRETO FEDERAL  9.412/2018

MODALIDADE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

COMPRAS E SERVIÇOS 
QUE NÃO SEJAM DE 

ENGENHARIA

Concorrência Acima de R$ 3.300.000,00 Acima de R$ 1.430.000,00

Tomada de Preço Até 3.300.000,00 Até 1.430.000,00

Convite Até 330.000,00 Até 176.000,00
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Pelo seu caráter simplificado, a modalidade convite não pode ser substituída 
pela concorrência.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#30 CESPE, ABIN, 2018

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

MODALIDADE PRAZOS MÍNIMOS

Concorrência 45 dias 30 dias

Regime de empreitada integral ou 
quando a licitação for do tipo 
"melhor técnica" ou "técnica e 
preço"

Demais casos

Tomada de Preço 30 dias 15 dias

Licitação do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço"

Demais Casos

Convite 5 dias úteis

Leilão 15 dias

Concurso 45 dias
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Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 
ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior.  

Lei 8.666/93, Art 46
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Modalidade de licitação corresponde ao procedimento utilizado para 
conduzir o certame; tipo de licitação é o critério de julgamento que será 
utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#31 CESPE, EMAP, 2018 

Gabarito Certo
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§ 2o  Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, adicionalmente ao 
inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório:

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo 
com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;

II - 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.

Lei 8.666/93, Art 46
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Determinado ente público pretende celebrar contrato de prestação de 
serviços consultivos de engenharia, estimado no valor de R$ 300.000.

Nesse caso, a licitação deverá ser realizada na modalidade

(A) pregão do tipo técnica e preço.

(B) convite do tipo técnica e preço.

(C) concurso do tipo menor preço.

(D) tomada de preços do tipo menor preço.

(E) concorrência do tipo menor preço.

#32 CEBRASPE, MPE/PI, 2019

Gabarito B
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VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas;

c) vetado

 

Lei 8.666/93, Art 6
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A contratação sob regime de preços unitários vincula a remuneração do 
contratado às quantidades de serviço efetivamente executadas.

ACÓRDÃO 1561/13, PLENÁRIO, TCU
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d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço 
certo, com ou sem fornecimento de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 
requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para 
que foi contratada;

 

Lei 8.666/93, Art 6
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O risco do contratante em relação aos custos é maior no regime de 
empreitada por preço unitário que no regime de empreitada por preço global.

(   ) CERTO   (  ) ERRADO

#33 CESPE, FUB, 2015

Gabarito Certo
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Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a 
execução das etapas definidas no cronograma físico-financeiro, de modo 
que as medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas 
para que seja definida a exatidão do serviço executado do projeto.

(   ) CERTO   (  ) ERRADO

#34 CESPE, MPOG, 2015

Gabarito Errado
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É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 
bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;

L. 8.666/93, Art. 24
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Emergência Objetiva → desvinculada da vontate administrativa, como 
enchente, temporal e etc.

Emergência Subjetiva → situação de urgência gerada pelo 
administrador, como contratações emergenciais para aquisição de bens 
que poderiam ter sido licitadas anterioremente. Este caso permite a 
dispensa de licitação, mas também permite a responsabilização do 
administrador.
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Um órgão público pretende contratar serviços para uma obra em suas instalações 
com dispensa de licitação, alegando que a obra é imprescindível para a 
segurança do prédio, por determinações do Corpo de Bombeiros. O laudo do 
Corpo de Bombeiros tinha sido elaborado havia mais de seis meses, e a 
administração pública não conseguiu preparar o projeto básico nesse período. 
Para resguardar a segurança dos funcionários do órgão, a autoridade competente 
emitiu uma portaria em que se declara que a obra é de caráter emergencial.

Como o fato que originou a emergência ocorreu há mais de seis meses, esse 
prazo impossibilita a aplicação da dispensa de licitação.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#35 CESPE, FUB, 2014

Gabarito Certo
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Um órgão público pretende contratar serviços para uma obra em suas instalações 
com dispensa de licitação, alegando que a obra é imprescindível para a 
segurança do prédio, por determinações do Corpo de Bombeiros. O laudo do 
Corpo de Bombeiros tinha sido elaborado havia mais de seis meses, e a 
administração pública não conseguiu preparar o projeto básico nesse período. 
Para resguardar a segurança dos funcionários do órgão, a autoridade competente 
emitiu uma portaria em que se declara que a obra é de caráter emergencial.

O comprometimento da segurança das pessoas que ocupam o prédio é condição 
necessária e suficiente para que se dispense a licitação da obra.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#36 CESPE, FUB, 2014

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Em situação de grave e iminente risco à segurança pública, é dispensável 
a licitação para a construção de estabelecimentos penais.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#37 CEBRASPE, PGDF, 2021

Gabarito Certo
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É dispensável a licitação:

XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de 
estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e 
iminente risco à segurança pública.

L. 8.666/93, Art. 24
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Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado.

L. 8.666/93, Art. 54
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Independentemente do valor do certame, o instrumento de contrato é 
obrigatório para todas as modalidades de licitação.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#38 CEBRASPE, MPC/PA, 2019

Gabarito Errado
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O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder 
substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução 
de serviço.

L. 8.666/93, Art. 62
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A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista 
no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia 
nas contratações de obras, serviços e compras.

L. 8.666/93, Art. 56
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§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II – seguro-garantia;

III - fiança bancária. 

§ 2o  A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 
cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas 
mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste 
artigo.

L. 8.666/93, Art. 56
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§ 3o  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 previsto no parágrafo anterior 
poderá ser elevado para até dez por cento do valor do contrato.

L. 8.666/93, Art. 56
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Para obras e serviços de grande vulto e alta complexidade, cabe à 
contratante definir o seguro-garantia como modalidade de garantia 
contratual.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#39 CEBRASPE, MPE/PI, 2012

Gabarito Errado
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Recomposição do 
Equilíbrio Econômico-

Financeiro

Repactuação Visa à adequação dos preços contratuais aos novos 
preços de mercado.

Somente os contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços de natureza continuada podem ser 
repactuados

Reajuste Reajuste de preços está vinculado a índice de preço 
previamente definido no ato convocatório e no contrato.

Revisão Quando for necessário restabelecer a relação econômica 
que as partes pactuaram inicialmente

Ex: fato imprevisível, ou previsível porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do que foi contratado, caso de força maior, 
caso fortuito.
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Os contratos administrativos poderão ser legalmente alterados 
unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto 
ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#40 CEBRASPE, TJ/AL, 2008

Gabarito Certo
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ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ACRÉSCIMOS SUPRESSÕES

UNILATERALMENTE 
PELA 

ADMINISTRAÇÃO

Modificação qualitativa Regra: 25%
Reformas: 50%

25%

Modificação quantitativa

POR ACORDO DAS 
PARTES

Substituição de garantia Regra: 25%
Reformas: 50%

Inexistência de 
limites

Modificação do regime de 
execução

Modificação da forma de 
pagamento

Reequilíbrio econômico-
financeiro

Não se aplica
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O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
para os acréscimos.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#41 CEBRASPE, TCE/RO, 2019

Gabarito Certo
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LEI 14.133/21
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Revogam-se:

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta 
Lei.

L.14.133/21, Art. 193
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Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de 
esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 
até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame.

L.14.133/21, Art. 164
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§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica 
poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de 
contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

L.14.133/21, Art. 170
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Com base na Lei 14.133/21, julgue:

Na fase preparatória, a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação, definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os 
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#42 CEBRASPE, TCE/PA, 2019 [ADAPTADA] 

Gabarito Certo
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De acordo com a nova lei de licitação (Lei 14.133/21), a análise dos 
documentos para a habilitação do licitante vencedor se dará ao término da 
fase de julgamento das propostas.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#43 CEBRASPE, PCMA, 2018 [ ADAPTADA ]

Gabarito Certo
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Anteprojeto: peça técnica com todos os subsídios necessários à 
elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes 
elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação 
de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do 
empreendimento, visão global dos investimentos e definições 
relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, de segurança e de durabilidade;

c) prazo de entrega;

L. 14.133/21, Art. 6, XXIV
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d) estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de 
influência, quando cabível;

e) parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, 
de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade;

f) proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia;

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 
proposta;

h) levantamento topográfico e cadastral;

i) pareceres de sondagem;

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação.

L. 14.133/21, Art. 6, XXIV
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contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de 
engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e 
desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de 
engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar 
montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto.

L.14.133/21, Art 6, XXXII



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Na contratação integrada, o anteprojeto deve conter elementos que 
confiram à licitação lastro mínimo comparativo para a definição da 
proposta mais vantajosa e que ofereçam informações suficientes aos 
licitantes para o dimensionamento de suas soluções e o cálculo de suas 
propostas, sob pena de caracterizar descumprimento do art. 9o, § 2o, 
inciso I, da Lei 12.462/2013.

ACÓRDÃO 2980/2015-PLENÁRIO, TCU



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

No caso de licitação de obra de grande porte, sob regime de contratação 
integrada, prevista na lei 14.133/21, o projeto básico poderá ser substituído 
pelo anteprojeto.

(   ) CERTO   (    ) ERRADO

#44 CEBRASPE, ANATEL, 2014 [ADAPTADA]

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da 
Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que 
demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado 
em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução 
do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, 
assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos 
associados à alteração do projeto básico.

Lei 14.133/21, Art 46, § 5º



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto 
executivo, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18 desta Lei.

Lei 14.133/21, Art 46, § 1º



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

L.14.133/21, Art. 28



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 
14.133/21 - a tomada de preço é uma modalidade de licitação adequada 
para contratações de obras e serviços de engenharia.

(    ) CERTO   (   ) ERRADO

#45 CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Conforme a Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 8.666/93 - a 
tomada de preço é uma modalidade de licitação adequada para 
contratações de obras e serviços de engenharia.

(    ) CERTO   (   ) ERRADO

#46 CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Certo



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação 
de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 
especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto;

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que 
tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de 
adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das 
características originais dos bens;

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta 
heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na 
definição constante da alínea “a” deste inciso;

L.14.133/21, Art. 6, XXI



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, no 
caso de serviços e obras, os prazos mínimos para apresentação de 
propostas são:

Para licitação em que se adote o critério de julgamento 
de técnica e preço ou de melhor técnica, o prazo mínimo 
será de 35 dias úteis



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão 
fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas 
pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

L.14.133/21, Art. 55



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia
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PREGÃO



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de 
bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de 
menor preço ou o de maior desconto;

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a 
que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que 
o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais de mercado.

L.14.133/21, Art. 29



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de 
bens e serviços comuns (...)

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação 
de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 
especiais de engenharia (...)

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

São exemplos de serviços comuns de engenharia: serviços de 
manutenção predial e de conservação rodoviária.

O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual.



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de 
um posto de saúde comunitário, orçado em R$ 350.000. O prazo de 
execução da obra será de 13 meses.

Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, 
considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de 
engenharia.

O processo licitatório para a referida obra poderá ser feito na modalidade 
pregão presencial.

(   ) CERTO  (   ) ERRADO

#47 CEBRASPE, PGE/PE, 2019

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

A administração pública decidiu contratar algumas atividades de engenharia 
usando a modalidade pregão. Por se tratar de serviços técnicos de 
manutenção predial, com especificações usuais no mercado, foi realizada 
consulta sobre a adequação da modalidade à área de engenharia, que se 
posicionou favorável ao pregão. Foram nomeados três servidores para 
compor a equipe responsável pela licitação.

De acordo com a legislação vigente, julgue os itens a seguir, a respeito da 
situação antecedente.

CEBRASPE, MPE/PI, 2018



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Por ter especificações usuais no mercado, o serviço de manutenção predial 
em questão é considerado um serviço comum, podendo ser licitado por 
pregão.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#48 CEBRASPE, MPE/PI, 2018

Gabarito Certo



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para 
contratação de obras, serviços e compras em que a Administração 
Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou 
mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, 
devendo os licitantes apresentar proposta final após o 
encerramento dos diálogos;

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a 
Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

a) inovação tecnológica ou técnica;

b) impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade 
satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; e

c) impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas 
com precisão suficiente pela Administração;

L.14.133/21, Art. 32



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a 
Administração:

II - verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as 
alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com 
destaque para os seguintes aspectos:

a) a solução técnica mais adequada;

b) os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;

c) a estrutura jurídica ou financeira do contrato;

L.14.133/21, Art. 32



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as 
seguintes disposições:

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as 
soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por 
um licitante sem o seu consentimento;

L.14.133/21, Art. 32



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O diálogo competitivo é uma espécie de procedimentos auxiliares de 
licitação e pode ser utilizado em contratações de obras de engenharia.

( ) CERTO ( ) ERRADO

#49  CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

No diálogo competitivo, as licitantes deverão apresentar suas soluções às 
necessidades do edital em sessão pública.

( ) CERTO ( ) ERRADO

#50  CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia
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O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, 
por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a 
Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade 
definidos no edital de licitação.

L.14.133/21, Art. 34



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço 
global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos 
eventuais termos aditivos.

L.14.133/21, Art. 34



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará 
exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas 
pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração 
que será atribuída aos vencedores.

Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste 
artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e 
trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.

L.14.133/21, Art. 35



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação 
obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos 
no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço 
da proposta.

L.14.133/21, Art. 36



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, 
caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 
preferencialmente empregado;

II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio 
restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação;

III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação;

IV - obras e serviços especiais de engenharia;

V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de 
execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre 
sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções 
e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme 
critérios objetivamente definidos no edital de licitação.

L.14.133/21, Art. 36



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 2º No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e 
ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de 
preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% 
(setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.

§ 3º O desempenho pretérito na execução de contratos com a 
Administração Pública deverá ser considerado na pontuação 
técnica, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 desta Lei e 
em regulamento.

L.14.133/21, Art. 36



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente 
para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior 
economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada 
em percentual que incidirá de forma proporcional à economia 
efetivamente obtida na execução do contrato.

L.14.133/21, Art. 39



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no 
contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida 
será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente 
obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o 
contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

L.14.133/21, Art. 39



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

REGIME DE EXECUÇÃO



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são 
admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - empreitada por preço global;

III - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;

V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado.

L.14.133/21, Art. 46



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e 
serviços de engenharia em que o contratado é responsável por 
elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar 
obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços 
especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de 
obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável 
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e 
serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais 
e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Anteprojeto não é suficientemente detalhado 
→ estimativa paramétrica



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e 
de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações (...)

L.14.133/21, Art. 6



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 3º Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande 
vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e 
semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de 
alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

§ 4º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos 
decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à 
escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser 
alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

L.14.133/21, Art. 22



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Ao analisar o orçamento de uma obra pública, o engenheiro responsável 
observou que a composição da parcela de BDI (bonificações e despesas 
indiretas) da proposta vencedora continha os seguintes itens:

administração central; administração local; impostos; riscos, seguro e 
garantia; lucro.

A parcela de riscos somente é quantificada no BDI para contratações 
integradas.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#51 CEBRASPE, TELEBRAS, 2022

Gabarito Errado



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

§ 2º A taxa de risco a que se refere o § 1º não integrará a parcela de 
benefícios e despesas indiretas - BDI do orçamento estimado, 
devendo ser considerada apenas para efeito de análise de 
aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório

DECRETO 7.581/11, ART 75
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FAMÍLIA DE 
SERVIÇO

ITEM DE SERVIÇO MATERIALIZAÇÃO ALOCAÇÃO

TERRAPLENAG
EM

Limpeza e 
desmatamento

Acréscimo de volume de material de 
limpeza com adicional de carga, transporte 
e disposição.

Contratada 
Seguradora

Solos inservíveis Acréscimo de serviços de terraplenagem 
devido ao surgimento de material inservível 
ou solo mole não previstos no Anteprojeto e 
o decorrente ajuste de transporte e 
reposição de material qualificado.

Contratada 
Seguradora

Material de jazida Mudança da origem de material e/ou 
acréscimo do número de fontes, quaisquer 
que sejam os motivos causadores da 
necessidade de alteração.

Contratada 
Seguradora

Perda de serviços Retrabalho de serviços concluídos e/ou 
bloqueados, perdidos por questões 
climáticas.

Contratada 
Seguradora

Escassez de 
fornecimento de água

Paralisação de frente de terraplenagem 
devido a possível escassez das fontes 
(cursos d'água) de fornecimento de água 
em decorrência de questões climáticas 
severas

Contratada 
Seguradora

Materias de 1ª, 2ª e 3ª 
Categoria

Acréscimo/Surgimento de material de 1ª, 2ª 
e 3ª categoria com adicional de carga, 
transporte e disposição.

Contratada 
Seguradora
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LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Elaboração de estudos e 
programas ambientais para 
obtenção, alteração e/ou 
renovação de licenças e 
autorizações ambientais do 
empreendimento

O Contratante deverá arcar com os 
custos necessários à elaboração de 
estudos e programas ambientais para 
obtenção, alteração e/ou renovação de 
licenças e autorizações ambientais do 
empreendimento.

Contratante

Atendimento de 
condicionantes ambientais e 
execução de programas 
ambientais e autorizações 
ambientais do 
empreendimento

O Contratante deverá arcar com os 
custos referentes ao atendimento de 
condicionantes e à execução de 
programas ambientais constantes das 
licenças e autorizações ambientais do 
empreendimento.

Contratante
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Segundo a Lei 14.133/21, a contratação semi-integrada envolve a 
elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, assim 
como a execução de obras e serviços de engenharia.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#52 CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado
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Na contratação integrada, o projeto básico deve conter elementos que confiram à 
licitação lastro mínimo comparativo para a definição da proposta mais vantajosa e 
que ofereçam informações suficientes aos licitantes para o dimensionamento de 
suas soluções.

(   ) CERTO (   ) ERRADO

#53 CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado
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Nas contratações integradas, é prescindível a inclusão da matriz de risco 
detalhada no instrumento convocatório.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#54 CNE CONCURSOS, 2021

Gabarito Errado
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Na contratação integrada, o anteprojeto deve conter elementos que 
confiram à licitação lastro mínimo comparativo para a definição da 
proposta mais vantajosa e que ofereçam informações suficientes aos 
licitantes para o dimensionamento de suas soluções e o cálculo de suas 
propostas, sob pena de caracterizar descumprimento do art. 9o, § 2o, 
inciso I, da Lei 12.462/2013.

ACÓRDÃO 2980/2015-PLENÁRIO, TCU



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da 
Administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que 
demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado 
em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução 
do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, 
assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos 
associados à alteração do projeto básico.

Lei 14.133/21, Art 46, § 5º
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Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter 
caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de 
julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável 
constará do edital da licitação.

Lei 14.133/21, Art 24
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II – (VETADO). o orçamento será tornado público apenas e 
imediatamente após a fase de julgamento de propostas.

Lei 14.133/21, Art 24
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Apesar da Lei 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos - admitir, 
mediante justificativa, o sigilo do preço de referência para contratação, o orçamento 
estimado pela administração deverá constar anexo ao edital no caso de se adotar o 
critério de julgamento por maior desconto.

(    ) CERTO    (     ) ERRADO

#55 CESPE, TCE/SC, 2016 [ADAPTADA] 

Gabarito Certo
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REGIME RDC
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O RDC aplica-se exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização

I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016

II - da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 
e da Copa do Mundo Fifa 2014

III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos 
Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais referidos nos 
incisos I e II.

IV - das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

V - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração 
de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo;

VII - das ações no âmbito da segurança pública;

VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou 
ampliação de infraestrutura logística;

IX – de contratos que adotem o modelo de locação sob medida (Built to suit)

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

O orçamento previamente estimado para a contratação será 
tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do 
objeto, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias para a elaboração das propostas.

DECRETO 7581/11, Art. 9º
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Nas licitações regidas pelo RDC é possível a abertura do sigilo do 
orçamento na fase de negociação de preços com o primeiro 
colocado, desde que em ato público e devidamente justificado.

ACÓRDÃO 306/2013-PLENÁRIO, TCU
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Apesar de o RDC prever, como regra, que seja sigiloso o preço de referência 
para contratação, o orçamento estimado pela administração deverá constar 
anexo ao edital no caso de se adotar o critério de julgamento por maior 
desconto.

(    ) CERTO    (    ) ERRADO

#56 CESPE, TCE/SC, 2016

Gabarito Certo
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Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do 
RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que 
técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo 
menos, uma das seguintes condições:  

I - inovação tecnológica ou técnica; 

II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou

III - possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito 
no mercado.

LEI 12.462/11, ART. 9
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Na contratação integrada do RDC, eventuais ganhos ou encargos 
oriundos das soluções adotadas pelo contratado na elaboração do 
projeto básico devem ser auferidos ou suportados única e 
exclusivamente pelo particular, independentemente da existência de 
uma matriz de riscos disciplinando a contratação. Eventuais 
omissões ou indefinições no anteprojeto, em regra, não ensejam a 
celebração de termos de aditamento contratual, pois anteprojeto 
não é projeto básico.

ACÓRDÃO 2591/2017-PLENÁRIO, TCU
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Para a execução de uma obra de melhoria de mobilidade urbana, a administração 
pública decidiu adotar o regime diferenciado de contratação (RDC). Por ser uma 
obra que possibilita o uso de inovação tecnológica e a adoção de diferentes 
metodologias, o órgão responsável pela licitação optou pelo regime da contratação 
integrada. Contudo, durante a licitação, alguns participantes impugnaram o edital 
porque nele não constavam o projeto básico aprovado e o orçamento detalhado da 
obra. 

A falta de orçamento detalhado anexo ao edital, inclusive para contratação 
integrada, fere o princípio da legalidade. 

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#57 CEBRASPE, CGM/PB, 2018

Gabarito Errado
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CONCESSÃO PÚBLICA E PPP
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Considerando que Limpeza S.A. seja uma empresa pública concessionária 
de serviço de coleta de lixo urbano, no território do DF, julgue o item que se 
segue.

Para ter-se tornado concessionária do serviço de coleta de lixo urbano, a 
referida empresa precisou assinar contrato de concessão em que foram 
partes a própria empresa e o governo do DF.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#58 CEBRASPE, PGDF, 2004

Gabarito Errado
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Toda concessão, precedida ou não da execução de obra pública, e 
permissão de serviço público serão objeto de prévia licitação.

A lei 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, por outro lado admite a inexigibilidade de 
licitação, para concessões, em casos que a disputa for considerada 
inviável ou desnecessária.



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, 
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio 
de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco e por prazo determinado; 

Lei 8.987/95, Art. 2°
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III - concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 
público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica 
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da 
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 

Lei 8.987/95, Art. 2°
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IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, 
mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo 
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Lei 8.987/95, Art. 2°



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Os concessionários podem ser tanto pessoa física quanto jurídica, a qual 
pode inclusive ser composta por um consórcio de empresas.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#59 CEBRASPE, ABIN, 2018 

Gabarito Errado
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Um item que caracteriza a diferenciação entre permissão e concessão de 
serviço público é a delegação de sua prestação a título precário.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

#60 CEBRASPE, MIN, 2013

Gabarito Certo
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Nos casos de interesse público imediato, a licitação poderá ser dispensada 
para as concessões que não forem precedidas de execução de obras.

(   ) CERTO  (   ) ERRADO

#61 CEBRASPE, MIN, 2013

Gabarito Errado
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Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada ou administrativa

Lei 11.079/04, Art 2.
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PPP PATROCINADA - Concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
parceiro privado.

- Exemplo: rodovia cujo montante esperado de tarifas 
pagas pelo usuário seja insuficiente para remunerar o 
concessionário.

PPP ADMINISTRATIVA - Concessão administrativa é o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens.

- Não há receita tarifária (paga pelo usuário)

- Exemplo: Limpeza urbana



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

Tratando-se de concessão administrativa, a administração pública é usuária 
direta ou indireta da prestação de serviços, enquanto, no caso de concessão 
patrocinada, há cobrança de tarifa dos usuários particulares.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#62 CEBRASPE, CHM/PB, 2018

Gabarito Certo
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Quando se tratar da prestação de serviços dos quais a administração 
pública seja a usuária direta ou indireta, poderá ser celebrado contrato de 
parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#63 CEBRASPE, PGM/MANAUS, 2018

Gabarito Errado
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§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:

I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) 
anos; ou

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o 
fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra 
pública.

Lei 11.079/04, Art 2.
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O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização 
dos investimentos realizados, não poderá ser inferior a 5 anos, nem 
superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação



TCE/SC   |   Engenharia Civil@cneengenharia

A contratação de parceria público-privada será precedida de 
licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo

Admite-se a inversão da ordem das fases de habilitação e 
julgamento, desde que prevista em edital.
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A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-
privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de 
instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado 
órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de 
reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a 
PPP é de dez anos. 

Nessa situação, a contração de PPP é inviável, uma vez que o valor máximo 
legalmente previsto para esse tipo de contrato é de dez milhões de reais.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#64 CEBRASPE, CGM/PB, 2018

Gabarito Errado
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A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-
privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de 
instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado 
órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de 
reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a 
PPP é de dez anos. 

O prazo de dez anos previsto no edital é legalmente viável para a PPP em 
questão.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#65 CEBRASPE, CGM/PB, 2018

Gabarito Certo
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A administração pública resolveu licitar a contratação de parceria público-
privada (PPP) para instituir concessão administrativa de construção de 
instalações e para a prestação de serviços continuados a determinado 
órgão. O valor estimado do contrato a ser licitado é de trinta milhões de 
reais, e o prazo previsto em edital para a prestação dos serviços durante a 
PPP é de dez anos. 

Por envolver a execução de obra pública — construção de instalações — em 
seu escopo, o contrato proposto não pode ser desenvolvido pela referida 
proposta de PPP.

(    ) CERTO   (    ) ERRADO

#66 CEBRASPE, CGM/PB, 2018

Gabarito Errado
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