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LEI 8.666 - EXERCÍCIOS

possuía. Ante a situação hipotética acima descrita, julgue
os itens seguintes.

1. Considera-se deserta a licitação quando nenhum dos
interessados é selecionado em decorrência de inabilitação
ou desclassificação.

11. A lei federal que institui normas para licitações e contratos da administração pública estabelece expressamente que, em qualquer processo licitatório, se comprovado
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano
causado à fazenda pública o fornecedor ou o prestador
de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo
de outras sanções penais, civis e administrativas cabíveis.

2. É inexigível a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, desde que o preço seja compatível com
o valor de mercado.
3. Havendo interesse público superveniente, a administração poderá deixar de firmar o contrato, ainda que o
resultado da licitação já tenha sido homologado.

12. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação constitui crime previsto na lei federal que institui normas para licitações e contratos da
administração pública, ficando sujeito o infrator a pena
de detenção e multa; se o infrator for pessoa jurídica, sua
responsabilidade, nesse caso, será objetiva, em razão de
sua própria natureza.

Julgue os itens a seguir, referentes a compras no âmbito
da administração pública e à Lei n.º 8.666/1993.
4. Subordinam-se aos preceitos da Lei n.º 8.666/1993,
além dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito
Federal (DF) e pelos municípios, excetuando-se apenas
as sociedades de economia mista.

Com relação ao processo licitatório, julgue os itens que
se seguem.
13. Um cidadão comum, que não tenha participado de
procedimento licitatório promovido pela Secretaria da
Fazenda do Paraná, pode impugnar o respectivo edital.

5. A inexigibilidade de licitação é o instrumento de contratação utilizado entre o poder público e as organizações
dasociedade civil de interesse público (OSCIPs).

14. O prazo de convocação dos interessados para o procedimento licitatório na modalidade concorrência pode
ser de dois meses.

6. Para efeito de habilitação em um processo licitatório,
somente serão aceitos documentos originais, que deverão
ser encaminhados em envelopes fechados e lacrados, os
quais são devolvidos ao licitante ao final da sessão de
habilitação.

15. Quando a licitação for do tipo melhor técnica ou
técnica e preço, o prazo mínimo é de 45 dias para a concorrência e de trinta dias para a tomada de preço.

7. O instrumento convocatório, edital ou convite, cristaliza
a competência discricionária da administração, que se
vincula a seus termos.

16. A descrição sucinta e clara do objeto da licitação no
edital é ato dispensável para o regular funcionamento do
certame licitatório.

8. Independentemente da modalidade, em processos
licitatórios públicos é sempre vedada a participação de
consórcios de empresas, devendo cada licitante ser representado apenas por um procurador legal.

17. O orçamento estimado em planilhas de quantitativos
e preços unitários deve estar contido no preâmbulo do
edital da licitação.

9. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.

Acerca dos procedimentos licitatórios, julgue os itens
abaixo.
18. Uma vez constituída a comissão de licitação, seus
membros não poderão ser substituídos em nenhuma
hipótese.

10. Ao julgar um processo de tomada de contas, o TCU
condenou um administrador público solidariamente com
uma empresa particular à restituição de determinada
quantia aos cofres públicos. O administrador era ocupante
de cargo efetivo e integrante dos quadros de um órgão do
Poder Executivo federal. No processo, ficou comprovado
o conluio do administrador e dos representantes da empresa para fraudar a licitação e desviar dinheiro público.
No decorrer do processo, o administrador foi citado e
notificado por meio de edital, uma vez que não tinha
domicílio certo. Havia, outrossim, nos autos, informação
de que o administrador havia tentado alienar os bens que
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19. Gera obrigação de indenizar para a administração pública a anulação do procedimento licitatório por motivo
de ilegalidade.
20. A nulidade do procedimento licitatório induz à do
contrato, gerando para a administração, quando der causa
àquela, a obrigação de indenizar.
21. É permitido à administração, se lhe for oportuno e
conveniente, celebrar o contrato com terceiros estranhos
ao procedimento licitatório.
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22. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas são
processadas e julgadas por uma comissão permanente
ou especial, que pode ser formada por seis membros,
devendo dois deles ser servidores qualificados do quadro
da administração responsável pela licitação.

é obrigatório no documento convocatório, este poderá,
por tal motivo, impugnar o edital.
31. É facultado à comissão de licitação aceitar a inclusão
de documentos apresentados por empresa licitante para
complementar a instrução do processo, caso não tenha
havido tempo hábil para apresentá-los na proposta original.

Ainda acerca dos procedimentos licitatórios, julgue os
itens subsequentes.
23. Se uma autarquia municipal pretende promover
uma licitação na modalidade de concurso, deve fornecer
previamente aos interessados o regulamento próprio
que indique a qualificação exigida dos participantes, as
diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem
concedidos.

32. Os tipos de licitação são: a de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance ou
oferta; em qualquer uma delas, havendo empate entre
duas ou mais propostas, a comissão fará obrigatoriamente
sorteio em caráter sigiloso.
Julgue os itens abaixo, relativos aos princípios da licitação.
33. O princípio do procedimento formal tem como característica a vinculação da licitação às prescrições legais que
a regem em todos os seus atos e fases.

24. O concurso a que se refere a Lei n.º 8.666/1993 deve
ser julgado por uma comissão permanente, formada
exclusivamente por servidores públicos com reputação
ilibada e notório conhecimento da matéria em exame.

34. A vinculação ao edital é um dos princípios da licitação,
a cujos termos ficam vinculados somente os licitantes.

25. Os membros de comissão de licitação são solidariamente responsáveis por todos os atos praticados por ela,
com exceção do funcionário que tiver posição individual
divergente, fundamentada e registrada em ata de reunião.

35. Os editais de convocação devem ser levados ao
conhecimento do público, o que não ocorre nas outras
várias fases do procedimento licitatório, que devem ser
realizadas de forma sigilosa.

26. Se o Ministério do Trabalho e Emprego pretender vender cinco veículos fabricados em 1979, por meio de leilão,
deve submeter os bens previamente a uma avaliação para
a fixação do preço mínimo de arrematação.

36. Concluído o procedimento, a adjudicação compulsória atribui o objeto da licitação ao vencedor. Se este
desistir expressamente do contrato ou não o firmar no
prazo fixado, o objeto da licitação poderá ser atribuído
a outro licitante.

27. Considere a seguinte situação hipotética.Um servidor público foi designado por uma autarquia municipal
para dirigir um leilão de computadores em determinada
cidade. Chegando ao local, foi surpreendido com a informação de que não poderia realizar o leilão por não ser
leiloeiro oficial. Nessa situação, a informação está correta,
pois o referido servidor não poderia realizar o leilão em
nenhuma hipótese.

37. A exigência de requisitos mínimos constantes no
edital ou no convite não fere o princípio da igualdade
entre os licitantes.
Acerca do processo licitatório, julgue os itens que se
seguem.
38. Considere a seguinte situação hipotética. As três
únicas empresas do ramo da construção civil que participaram de um certame licitatório tiveram suas propostas
desclassificadas. Em vista disso, a comissão de licitação
concedeu-lhes um prazo de oito dias úteis para apresentação de novos documentos e outras propostas. Nessa
situação, a comissão agiu conforme a Lei de Licitações.

Com relação aos procedimentos da licitação, julgue os
seguintes itens.
28. Se o edital de uma licitação prevê a seleção de empresa para construção de rodovia em estado da Federação,
cuja obra será totalmente financiada com recursos federais, então o aviso contendo o resumo do edital deverá
ser publicado no Diário Oficial da União.

39. A administração pública federal, por meio da comissão
de licitação, tem a prerrogativa de não seguir as normas
e condições do edital ao qual está vinculada.

29. Considere a seguinte situação hipotética. Após ter
publicado edital de licitação, a administração pública
estadual verificou a necessidade de fazer uma retificação
substancial no edital, sem contudo afetar as propostas
dos licitantes. Publicou, portanto, em seguida, edital de
retificação pela mesma forma que se deu o texto original.
Nessa situação, agiu a administração pública em conformidade com a Lei de Licitações.

40. Os termos do edital de licitação são passíveis de
impugnação em qualquer momento do procedimento
licitatório.
41. Em qualquer processo de licitação, é obrigatória a
realização de audiência pública antes da publicação do
edital.

30. Se o advogado de uma empresa licitante, ao ler o
edital de licitação, constatar que falta no texto o item
referente às sanções para caso de inadimplemento, que
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42. A impugnação do edital apresentada por um licitante
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não obsta a sua participação no processo licitatório.

55. A forma verbal de contratação com a administração é
admitida para pequenas compras de pronto pagamento.

Com relação a licitações e contratos, julgue os itens.
43. O princípio do sigilo na apresentação das propostas foi
implicitamente revogado com o advento da CF de 1988 e
legislação posterior, que determina que o procedimento
licitatório será regido pelo princípio da publicidade.

56. A declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que
ele, ordinariamente, deveria produzir e desconstituindo
os já produzidos.

44. Segundo o princípio da adjudicação compulsória, a
administração pública está obrigada a atribuir o objeto
da licitação ao vencedor, não sendo mais permitida, nessa
fase, a revogação.

Ainda no que se refere a licitações e contratos, julgue os
itens.
57. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número mínimo
de três, pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e
o estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.

45. Conforme o princípio do julgamento objetivo, o julgamento das propostas deve ser feito de acordo com os
critérios fixados no instrumento convocatório.
46. De acordo com o princípio da moralidade, o vencedor
da licitação tem direito subjetivo à adjudicação do objeto
licitado.

58. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes
de edital publicado na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 dias.

47. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório destina-se exclusivamente a garantir o direito dos
licitantes perante a administração pública.
Uma autarquia federal contratou sem licitação, porque
assim lhe pareceu conveniente, um advogado de notória
especialização para representá-la judicialmente, com
exclusividade, em quaisquer processos, pelo prazo de
cinco anos. O valor dos serviços foi pactuado segundo o
preço de mercado. O Tribunal de Contas da União (TCU),
entendendo ilegal a contratação, sustou, tão logo dela
teve conhecimento, a execução do contrato. A autarquia,
intimada da decisão do TCU, suspendeu o pagamento
dos honorários que era feito mensalmente ao advogado
pelos serviços por ele devidamente prestados. Decorridos
três meses sem receber, o advogado renunciou aos mandatos a ele conferidos. Em relação à situação hipotética
apresentada, julgue os itens a seguir.
48. A dispensa de licitação de profissionais de notória
especialização restringe-se a casos singulares.

59. De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, é lícita a criação de
outras modalidades de licitação, bem como a combinação
das modalidades já existentes.
60. É inexigível a licitação referente a compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios,
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios
de deslocamento quando em estada eventual de curta
duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes
de suas sedes, por motivo de movimentação operacional
ou de adestramento.
61. É inexigível a licitação na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo
as normas da legislação específica.

49. A duração do contrato administrativo deveria ficar, em
princípio, adstrita à vigência dos créditos orçamentários
que lhe dão suporte.
50. O TCU poderia sustar a execução do contrato, entendendo-o ilegal.
51. Declarada nula a contratação, o advogado deverá
devolver, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, os honorários
recebidos, uma vez que o ilícito não gera direitos.
52. A dispensa indevida de licitação constitui ato de improbidade administrativa.
Em relação às licitações públicas e aos contratos administrativos, julgue os itens que se seguem.
53. É dispensável a licitação para a contratação de artista
consagrado pela crítica especializada.
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