
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284002 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 08 

Tipo de Prova: 01 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A questão numero 08 diz o seguinte : 08. Dentre as formas de execução 

das obras e serviços previstas na Lei Federal 8666/93, qual alternativa não apresenta um 

exemplo de regime de execução indireta? A) Empreitada por preço global. B) Empreitada 

por preço unitário. C) Empreitada global. D) Empreitada por preço local. De acordo com o 

gabarito , a alternativa correta é a Letra \"D\" . No entanto, conforme a Lei 8.666/93 Art 

10, paragrafo II, somente (A)Empreitada por preço global, e (B) Empreitada por preço 

unitário, são exemplos de regime de execução indireta. Sendo assim , a questão tem duas 

alternativas incorretas tornando-a passível de anulação.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

08. Dentre as formas de execução das obras e serviços previstas na 

Lei Federal 8666/93, qual alternativa não apresenta um exemplo de 

regime de execução indireta? 

A) Empreitada por preço global. 

B) Empreitada por preço unitário. 

C) Empreitada global. 

D) Empreitada por preço local. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a questão solicitada a alternativa 

que não representava um exemplo de regime de execução direta; de 

acordo com a Lei 8666/93, a alternativa que deve ser assinalada é a 

D, pois a mesma não é mencionada na lei.  

Dessa forma, a questão permanece inalterada. 



 

 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 

 


