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O que tanto cai em serviços 
públicos?



Convênios administrativos: 5 questões;

Concessões: 4 questões;

Parceria Público-Privada; 2 questões;

Outros: 3 questões.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul/2021

As secretarias de saúde de quatro diferentes municípios celebraram convênio

com uma empresa pública federal da área de tecnologia da informação e

comunicação, sem prévio procedimento de licitação, com a finalidade de

desenvolver um programa destinado a agendamento de consultas médicas.

Considerando essa situação hipotética e as normas sobre convênios e

consórcios, assinale a opção correta.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul/2021

a) Embora ausente na situação descrita, a finalidade de obtenção de lucro é 

elemento frequente em convênios administrativos.

b) Consórcios administrativos são essencialmente distintos dos convênios, 

porquanto nos primeiros não há o intuito cooperativo dos segundos.

c) O convênio em questão é inválido, porque, para formação lícita, seria 

necessário que todos os convenentes detivessem personalidade jurídica.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul/2021

d) A celebração de convênios deve sujeitar-se a licitação prévia ou a

procedimento que justifique sua dispensa ou inexigibilidade.

e) Na hipótese em apreço, a saída de uma das secretarias de saúde da relação

jurídica, por denúncia do ajuste, não poria necessariamente fim ao ato.

Alternativa E



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE PB)/2021
Acerca do regime de concessão e permissão de serviços públicos previsto na Lei n.º

8.987/1995, julgue os próximos itens.

I Concessionários de serviço público não detêm a liberdade própria da iniciativa

privada para alterar o valor da tarifa cobrada dos usuários, já que tal tarifa se submete

aos termos da lei, do edital e do contrato.

II Concessionárias de serviços públicos podem terceirizar suas atividades-meio, mas

não suas atividades-fim.

III Pode haver a subconcessão do serviço público, desde que haja previsão no contrato,

haja autorização do poder concedente e seja precedida de licitação na modalidade

concorrência.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE PB)/2021

d) Apenas os itens I e III estão certos.



Lei 8.987/95

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe

responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários

ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou

atenue essa responsabilidade.



Lei 8.987/95

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a

concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem

como a implementação de projetos associados.



Lei 8.987/95

§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a

concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de

atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem

como a implementação de projetos associados.



2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 quanto à

terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público.

3. Jurisprudência do STF consolidada, durante os julgamentos da ADPF 324, Rel.

Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel.

Ministro Luiz Fux, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da

terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do

enunciado sumular trabalhista.

STF. Plenário. ADC 57, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 03/10/2019.



Organização Administrativa



FUNDATEC - Procurador do Estado do Rio Grande do Sul/2021/15º

Quanto à organização administrativa brasileira, assinale a alternativa correta.

a) As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas

mediante decreto do Chefe do Poder Executivo da respectiva unidade federativa.

b) Compete à justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de

economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

c) As sociedades de economia mista e as empresas públicas devem promover

licitações como requisito à validade de seus contratos administrativos.



FUNDATEC - Procurador do Estado do Rio Grande do Sul/2021/15º

d) Uma vez que exercem atividade administrativa descentralizada, os

concessionários de serviço público e os delegados de ofício público compõem a

Administração Indireta.

e) A qualificação de agência executiva pode ser outorgada a autarquias e

empresas públicas, desde que apresentem plano de planejamento estratégico e

firmem contrato de gestão com a Administração Direta.

Alternativa: B



Súmula nº 42/STJ: Compete à Justiça Comum

Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte

sociedade de economia mista e os crimes praticados em

seu detrimento.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE CE)/2021

Em determinada agência reguladora federal, foi recentemente empossado um

ouvidor e este pediu ao órgão jurídico assessoramento acerca do seu correto

âmbito de atuação.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação a ela pertinente, o ouvidor

a) atuará sem subordinação hierárquica, podendo, excepcionalmente, exercer a

função de controlador interno da agência, observada, em qualquer caso, a

segregação de funções.

https://www.tecconcursos.com.br/bancas/cebraspe
https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-pge-ce-2021


CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE CE)/2021

b) terá mandato de cinco anos, vedada a recondução, no curso do qual somente

perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado

ou condenação em processo administrativo disciplinar.

c) deverá acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e

reclamações dos interessados contra a atuação da agência e os pedidos de

acesso à informação.

d) terá acesso a todos os processos da agência reguladora.

Alternativa: D

https://www.tecconcursos.com.br/bancas/cebraspe
https://www.tecconcursos.com.br/concursos/procurador-do-estado-pge-ce-2021


Lei 13.848/19

Art. 22. Haverá, em cada agência reguladora, 1 (um) ouvidor, que atuará sem

subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras

funções.

§ 1º São atribuições do ouvidor:

I - zelar pela qualidade e pela tempestividade dos serviços prestados pela agência;

II - acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos 

interessados contra a atuação da agência;

III - elaborar relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência.



Lei 13.848/19

§ 2º O ouvidor terá acesso a todos os processos da agência reguladora.

§ 3º O ouvidor deverá manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado 

ou confidencial.

§ 4º Os relatórios do ouvidor deverão ser encaminhados ao conselho diretor ou à 

diretoria colegiada da agência reguladora, que poderá se manifestar no prazo de 20 

(vinte) dias úteis.

§ 5º Os relatórios do ouvidor não terão caráter impositivo, cabendo ao conselho 

diretor ou à diretoria colegiada deliberar, em última instância, a respeito dos temas 

relacionados ao setor de atuação da agência reguladora.



Em licitações e contratos 
administrativos, está sendo 

cobrada a Lei 14.133 ou a 8.666?



14.133/21: 10 questões;

8.666/93: 2 questões.



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE PB)/2021

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o conjunto de elementos necessários e

suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra

ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação,

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que

assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental

do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição

dos métodos e do prazo de execução denomina-se



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE PB)/2021

a) projeto executivo.

b) projeto básico.

c) modelo de execução do objeto.

d) modelo de gestão do objeto.

e) matriz de riscos.

Alternativa: B



Lei 14.133/21

Art. 6º. [...]

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com

nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço,

ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base

nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e

que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do

prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (...)



CEBRASPE (CESPE) - Procurador do Estado (PGE CE)/2021
As regras de licitações e contratos previstas na Lei n.º 14.133/2021 são aplicáveis aos

contratos da administração pública que tratem de

a) locação, serviços de arquitetura e concessão de uso de bens públicos.

b) serviços técnico-profissionais especializados, tecnologia da informação e operação 

de crédito interno.

c) operação de crédito interno, locação e serviços de arquitetura.

d) tecnologia da informação, gestão de dívida pública e serviços técnico-profissionais 

especializados.

Alternativa: A



Lei 14.133/21

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;

II - compra, inclusive por encomenda;

III - locação;

IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;

VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.



FCC - Procurador do Estado (PGE GO)/2021

A Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021 – trouxe diversas inovações, em

comparação com a Lei nº 8.666/1993. Dentre elas:

a) Limitação ao tratamento favorecido das microempresas e empresas de

pequeno porte na licitação, quando o objeto da futura contratação superar a

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.

b) Tratamento diferenciado das licitações e contratações que envolvam recursos

provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de

cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte.



FCC - Procurador do Estado (PGE GO)/2021
c) Previsão de regime de contratação por empreitada integral, em que 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.

d) A promoção do desenvolvimento nacional sustentável como objetivo do processo

licitatório.

e) O impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação,

através de mais de um consórcio ou isoladamente.

Alternativa: A



Lei 14.133/21

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições

constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de

2006.

§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral,

ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins

de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo

valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.
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