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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KLG1 )

Direito Administrativo

Questão 1: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de um contrato de concessão de serviço público regido pela Lei nº 8.987/1995 mostrou-se necessário promover alteração quantitativa no valor do
contrato, em função da identificação de problemas preexistentes na geologia de uma área. O poder concedente, então, determinou à concessionária a realização das
obras necessárias. Essa decisão 

 a)  tem natureza de ato administrativo condicionado, pois depende da concordância de terceiro, no caso, a concessionária, para a produção de efeitos. 
 b)  deve ser cumprida pela concessionária em razão da prerrogativa do poder concedente de implementar alterações unilaterais no objeto do contrato. 
 c)  tem natureza de ato administrativo e, como tal, é dotada de autoexecutoriedade, o que obriga a concessionária ao cumprimento, independentemente de

requisitos ou condições. 
 d)  não tem natureza de ato administrativo, porque se trata de determinação da Administração pública para execução de atos materiais, as obras, o que configura

fato administrativo. 
 e)  pode ser questionada pela concessionária se implicar em majoração superior ao limite legal previsto para alteração unilateral pelo poder concedente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758360

Questão 2: IBFC - TCI (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 poderão ser alterados, com as devidas justificativas. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 

 a)  Unilateralmente pela Administração, quando conveniente a substituição da garantia de execução 
 b)  Unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações 
 c)  Por acordo das partes, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição qualitativa de seu objeto, nos limites

permitidos por esta lei 
 d)  Por acordo das partes, quando necessária a modificação da forma de recebimento

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763559

Questão 3: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração Pública, pautada pela supremacia e pela indisponibilidade do interesse público, possui prerrogativas quando firma contratos administrativos. Assinale a
alternativa que, nos termos da Lei nº 8.666/1993, elenca corretamente uma dessas prerrogativas. 

 a)  Alteração unilateral dos contratos administrativos no caso de modificação do projeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos. 

 b)  Prorrogação do prazo de duração dos contratos em casos emergenciais, o que pode ensejar, inclusive, a indeterminação desse prazo. 
 c)  Aplicação de multa de mora no caso de atraso injustificado na execução do contrato, o que impede, todavia, a rescisão unilateral do contrato. 
 d)  Alteração unilateral por parte da Administração Pública na hipótese de ser conveniente a substituição da garantia de execução. 
 e)  Rescisão unilateral no caso de descumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, o qual trata da proibição de trabalho

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815459

Questão 4: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Planejamento e Administração/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Quando se fala em alteração unilateral do contrato, diz-se que

 a)  se limita ao objeto e às cláusulas regulamentares, significando o modo de sua execução do contrato administrativo.
 b)  o particular que contrata com o Estado possuirá direitos imutáveis no que se refere ao objeto e às cláusulas regulamentares.
 c)  toda e qualquer alteração unilateral do contrato não deve conservar o equilíbrio financeiro inicial, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
 d)  os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente, sem as devidas justificativas da Administração Pública.
 e)  a alteração unilateral não se limita ao objeto e às cláusulas regulamentares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837008

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A obra de construção de um prédio público, contratada inicialmente por R$ 10 milhões, está no primeiro processo de aditivo contratual, com previsão de supressão de R$
3 milhões e acréscimo de R$ 2,5 milhões. O prazo contratual de execução foi estendido por mais dois meses e, em função disso, a contratada pleiteia um acréscimo aos
custos de administração local, por ter de manter o canteiro em funcionamento por um tempo maior.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A supressão de R$ 3 milhões só poderá ser aditivada ao contrato com a anuência do contratado.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844208

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de uma obra pública contratada pelo regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993, e cujo objeto era a
construção de uma edificação, foi realizado um primeiro aditivo contratual de 10% de acréscimo sobre o valor do contrato inicial e de 15% de supressão de serviços. A
administração pública decidiu, posteriormente, realizar um segundo aditivo, dessa vez acrescendo mais 10% de serviços ao contrato.

A respeito dos limites de acréscimos e de supressões estabelecidos pela legislação pertinente, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, o segundo aditivo é 

 a) viável, desde que o novo acréscimo não seja fruto de alteração de especificações e de projeto. 
 b)  inviável, pois o primeiro aditivo consumiu totalmente o limite de 10% de acréscimos previsto na legislação. 
 c) viável, desde que o novo acréscimo não seja fruto de erro de projeto. 
 d) inviável, pois o primeiro aditivo consumiu totalmente o limite de 25% de acréscimos e supressões previsto na legislação. 
 e) viável, pois o segundo acréscimo observou o limite legal, ainda sendo admissível um novo acréscimo adicional de 5%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856350

Questão 7: VUNESP - AF Trib (Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Após a data de apresentação de propostas num procedimento licitatório, celebrado o contrato administrativo, houve a majoração imprevista de um tributo que incidia
sobre o bem contratado que repercutiu no preço ofertado. Nessa situação hipotética, nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que esse fato

 a)  não poderá causar o reajuste do valor do bem já contratado.
 b)  redundará na rescisão unilateral do contrato por parte da Administração.
 c)  pode causar a revisão contratual, desde que o tributo majorado seja do mesmo ente contratante.
 d)  pode gerar reajuste do valor do contrato, se este já estiver em vigor por, no mínimo, doze meses.
 e)  implicará na revisão do preço do bem contratado, nos termos da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858827

Questão 8: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, os contratos da Administração Pública

 a)  não podem sofrer alterações de qualquer monta, sob pena de violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e quebra da isonomia e do dever
de licitar.

 b)  podem ser modificados unilateralmente pelo Poder Público para acrescer ou suprimir parcelas de serviço até o limite de 50% do valor original do contrato.
 c)  serão alterados se forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais após a data da apresentação da proposta, com impacto nos preços

contratados, para revisão desses preços, para mais ou para menos, conforme o caso.
 d)  podem ser modificados por acordo entre as partes, para acrescer ou suprimir parcelas de obras de reforma até o limite de 25% do valor original contratado.
 e)  não serão alterados na hipótese de sobrevirem fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do objeto

ajustado, caso se trate de eventos seguráveis, extraordinários e extracontratuais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949252

Questão 9: INAZ do Pará - Aux Adm (CRF AC)/CRF AC/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O contrato é lei entre as partes. Apesar de ser assim, em algumas hipóteses, a doutrina e o Direito Positivo tem admitido a sua alteração, no entanto, somente em
determinadas circunstâncias e sob certas condições, a alteração é legítima. Alteração é, pois, toda modificação que um contrato pode sofrer, podendo ser administrativa
ou consensual. A alteração consensual, chamada de acordo, caberá quando:

 a)  Não for conveniente a substituição da garantia de execução.
 b)  For necessária a determinação de impossibilidade de modificação do regime de execução da obra.
 c)  Se tornar necessária a modificação da forma de pagamento e permissividade de antecipações financeiras.
 d)  For permitida a transferência de responsabilidade financeira ou jurídica das partes envolvidas.
 e)  For necessária devido a manutenção da relação econômico-financeira inicialmente pactuada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960013

Questão 10: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administrativo/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de contrato administrativo de obra pública, a Administração verificou que havia superestimado, em seu projeto básico, determinado item da obra e
subestimado outro item. O gestor do contrato propõe, então, a alteração unilateral do contrato, com redução em 40% do item superestimado e a majoração de 30% do
item subestimado. Considerando-se ambas as alterações propostas, o aditivo aumentará em 23% o valor inicial atualizado do contrato. À luz da Lei nº 8.666/1993 e dos
princípios que regem a licitação, a alteração proposta é juridicamente 

 a)  inaceitável, pois não pode haver compensação entre acréscimos e decréscimos com intuito de permanecer dentro do percentual permitido em lei, de 25%. 
 b)  aceitável, desde que seja feito por meio de alteração bilateral do contrato, visto que os percentuais de aumento e redução em cada item são superiores a 25%. 
 c)  inaceitável, pois os contratos administrativos são, por definição legal, imutáveis. 
 d)  aceitável, desde que seja feito levantamento dos preços de mercado em relação ao item objeto de majoração.
 e)  inaceitável, pois o limite para a alteração unilateral de contrato administrativo é de 20%.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1015149

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos celebrados pela administração pública nem sempre são classificados como contratos administrativos. Em alguns momentos, a administração pública atua em
relação de igualdade com o particular, quando então o contrato será de natureza privada; outras vezes, com clara supremacia da administração pública em razão do
interesse público envolvido. Especificamente em relação aos contratos administrativos e a seu regime jurídico, assinale a opção correta. 

 a) Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, não lhes sendo aplicados os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do direito privado. 

 b) A nulidade do procedimento licitatório não induz à nulidade do contrato dele decorrente. 
 c) A duração dos contratos de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática poderá estender-se pelo prazo de até trinta e seis meses após o

início da vigência do contrato. 
 d) O regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, inclusive relativamente

às suas cláusulas econômico-financeiras. 
 e) 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036193

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Engenharia Civil/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No contrato administrativo de execução de uma reforma, em geral, é prevista a recomposição do equilíbrio na equação econômico-financeira contratual por intermédio de
algum índice geral ou específico do setor de construção. Essa situação configura a aplicação do instrumento denominado 

 a) reequilíbrio econômico-financeiro por termo aditivo. 
 b) repactuação por apostilamento. 
 c) reajuste por apostilamento. 
 d) revisão por apostilamento. 
 e) repactuação por termo aditivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037792

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No que se refere a análise orçamentária, acompanhamento e fiscalização de obras rodoviárias, julgue o item subsequente.
 
Reajustamentos contratuais, muito comuns nesse tipo de obra, resultantes, principalmente, da dinâmica de seu objeto, podem ser formalizados por meio de
apostilamento, desde que haja previsão contratual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041289

Questão 14: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Arquiteto/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 podem ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração; II - por acordo
das partes. Em caso de reforma de edifício, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas obras até o limite
de:

 a)  10% do valor inicial atualizado do contrato
 b)  15% do valor inicial atualizado do contrato
 c)  25% do valor inicial atualizado do contrato
 d)  50% do valor inicial atualizado do contrato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061119

Questão 15: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O Ministério Público, para expandir suas instalações físicas, após regular processo licitatório, contratou sociedade empresária para prestar serviços de reforma no edifício
anexo ao prédio principal da Procuradoria-Geral de Justiça. Durante a execução do contrato administrativo, verificou-se a necessidade de ampliação da obra, a fim de que
abarcasse mais dois andares.
 
No caso em tela, a alteração atinente ao valor da contratação, que tem natureza de modificação quantitativa, é viável:

 a)  apenas se houver concordância do contratado, observado o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para os seus acréscimos;
 b)  apenas se houver concordância do contratado, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para os seus

acréscimos;
 c)  unilateralmente pelo contratante, observado o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para os seus acréscimos;
 d)  unilateralmente pelo contratante, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para os seus acréscimos;
 e)  apenas se o contratante se submeter a novo processo licitatório e dele sagrar-se vencedor, não havendo limite para o valor do novo contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067836
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Questão 16: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma vez que o contrato administrativo tenha sido regularmente celebrado, após realização de prévia licitação, não será possível

 a)  promover alteração substancial do objeto inicialmente contratado, por exemplo: de prestação de serviços de limpeza para serviços de vigilância.
 b)  promover alteração quantitativa que exceda o patamar de 10% do valor inicial do contrato.
 c)  ser rescindido antes de seu termo final pela Administração, em virtude da cláusula pacta sunt servanda.
 d)  ser anulado, a não ser por meio de ação judicial anulatória.
 e)  promover subcontratação, ainda que dentro de limites previstos no edital e no contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074352

Questão 17: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Administrativo de Contratos e Convênios/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Leia as afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) Para qualquer alteração contratual existe uma regra geral que deve ser respeitada: apresentar uma justificativa.
 
(  ) Administração Pública pode unilateralmente alterar os contratos administrativos, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos.
 
(  ) Em algumas condições específicas, é facultado à Administração Pública ultrapassar os limites de 80% (oitenta por cento) nas alterações contratuais
qualitativas.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a) V, V, F
 b) V, F, F
 c) F, F, F
 d) V, V, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075019

Questão 18: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação aos contratos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta.

 a) Para qualquer alteração contratual é regra geral que se apresente uma justificativa
 b) Em nenhuma hipótese a Administração Pública pode unilateralmente alterar os contratos administrativos
 c) Em algumas condições específicas, é facultado à Administração Pública ultrapassar os limites de 80% (oitenta por cento) nas alterações contratuais qualitativas
 d) Os contatos administrativos, regem-se pelas regras e princípios de direito privado (direito Administrativo), ou seja, pelo Regime Jurídico Administrativo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075213

Questão 19: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Para qualquer alteração contratual existe uma regra geral que deve ser respeitada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa regra.

 a) É necessário que se tenha pelo menos 6 (seis) meses de contrato vigente
 b) É necessário que se apresente uma justificativa
 c) É necessário que se pague uma multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual
 d) É necessário que haja uma cláusula específica no contrato, permitindo essa alteração

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075579

Questão 20: VUNESP - JE TJRO/TJ RO/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A empresa Serviços de Sucesso Ltda. sagrou-se vencedora em processo de licitação e celebrou, com o Poder Público, contrato cujo objeto é a prestação de serviços de
portaria e limpeza em prédio público onde funciona a sede do contratante. Após o início da execução, por razões técnicas desconhecidas à época da licitação, o
contratante constatou a necessidade de mudar o local de sua sede, dentro do mesmo Município. Nesse cenário, o contrato celebrado com a empresa Serviços de Sucesso
Ltda.

 a)  somente poderá ser aditado de forma unilateral no caso hipotético se a modificação implicar alteração do valor inicial atualizado do contrato, para mais ou para
menos, em até 50%.

 b)  deve ser anulado, pois os serviços contratados não são delegáveis ao particular, configurando violação ao dever de realização de concurso público.
 c)  somente poderá ser aditado por acordo entre as partes, pois a mudança do local de prestação dos serviços contratados constitui alteração de regime de

execução, que não admite alteração unilateral do contrato.
 d)  deve ser revogado, pois a alteração do local de prestação dos serviços contratados constitui modificação substancial do objeto, violando o dever de licitar.
 e)  poderá ser aditado, pois a mudança do local de prestação dos serviços contratados, no caso hipotético, constitui modificação qualitativa, permitindo alteração

unilateral do contrato.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114468
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Questão 21: FCC - ADG Jr (METRO SP)/METRO SP/Administração de Empresas/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca do prazo de vigência, a Lei nº 8.666/1993 − Lei de Licitações e Contratos − estatui que os contratos administrativos 

 a)  não são prorrogáveis; apenas os contratos privados celebrados pela Administração permitem prorrogação. 
 b)  de natureza emergencial celebrados com dispensa de licitação têm vigência limitada a cento e oitenta dias, podendo ser prorrogados uma única vez.
 c)  de prestação de serviços a serem executados de forma contínua podem ter duração indeterminada. 
 d)  de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática podem vigorar por até setenta e dois meses, contados do início da vigência do contrato. 
 e)  relativos a projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual podem ser prorrogados se houver interesse da

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117806

Questão 22: CRESCER - AFis (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
De acordo com o disposto na Lei n. 8.666/93, não autoriza a repactuação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato o seguinte motivo:

 a) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
 b) Diminuição do capital social da empresa contratada.
 c) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
 d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127236

Questão 23: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Administrativo/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Sobre a alteração contratual, assinale a resposta correta: 

 a)  Um contrato só pode ser alterado se houver acordo entre as partes; não pode ser alterado de forma unilateral em hipótese alguma. 
 b)  O acréscimo ou supressão pode ser de, no máximo, 25%, tanto para obras, serviços ou compras, como para reforma de edifício ou de equipamento. 
 c)  A administração não precisa notificar o gestor do contrato acerca das alterações contratuais. 
 d)  Para a realização da alteração contratual, basta o ordenador de despesas da pasta notificar a empresa da alteração e solicitar do setor administrativo do órgão a

alteração. 
 e)  A alteração unilateral pode acontecer tanto de natureza qualitativa, como de quantitativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146389

Questão 24: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Analise: Os contratos regidos pela Lei Federal 8.666/93 poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. unilateralmente pelo contratado quando houver modificação do projeto.

II. unilateralmente pela Administração quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
objeto.

III. por acordo das partes quando conveniente a substituição da garantia de execução.
 

 a)  somente a afirmativa I está correta. 
 b)  somente a afirmativa II está correta. 
 c)  somente a afirmativa III está correta. 
 d)  somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 e)  somente as afirmativas II e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150967

Questão 25: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
À luz da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
Em que pese a cláusula exorbitante que autoriza a Administração a promover alterações unilaterais, mudanças econômico‐financeiras e monetárias nos contratos
administrativos não poderão ocorrer sem prévia concordância do contratado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201875

Questão 26: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Administrativo/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca de processos licitatórios e de gestão de contratos, julgue o item.
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Nos contratos administrativos, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem nas obras, nos
serviços ou nas compras, até 50% do valor inicial atualizado do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207242

Questão 27: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Suponha que a Defensoria Pública do Amazonas tenha instaurado procedimento licitatório para aquisição de 150 computadores e firmado o contrato correspondente com
o vencedor do certame. Ocorre que, iniciada a entrega dos equipamentos, ficou claro que o número seria insuficiente para atender às necessidades do órgão.
 
Diante de tal situação e considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993, 

 a)  somente será viável a alteração quantitativa do objeto originalmente contratado, em qualquer percentual, por iniciativa do contratado e com anuência da
Administração. 

 b)  o objeto poderá ser ampliado, até o limite de 50% do número de itens originalmente estabelecido, mantidos os valores contratados para cada unidade. 
 c)  o contrato poderá ser aditado para aumentar a quantidade de computadores adquiridos, observado o limite de 25% do valor original atualizado. 
 d)  afigura-se inviável qualquer alteração quantitativa do objeto contratual, somente admissível em contratos de obras ou serviços de engenharia. 
 e)  não é possível ampliar quantitativamente o objeto, somente sendo admissíveis supressões, observado o limite de 25%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592141

Questão 28: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Na gestão dos contratos administrativos, repactuação é a 

 a)  alteração bilateral do contrato, formalizada a qualquer tempo, visando promover o reequilíbrio econômico-financeiro, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 

 b)  alteração unilateral do contrato, determinada a qualquer tempo pela contratante, com vistas a promover modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos. 

 c)  atualização anual da contraprestação monetária, com base em índice previamente estabelecido no contrato, passível de registro por simples apostila, dispensando
a celebração de aditamento. 

 d)  alteração unilateral do contrato, determinada a qualquer tempo pela contratante, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei. 

 e)  alteração bilateral do contrato, visando a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592815

Questão 29: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um contrato de reforma de uma escola pública, celebrado mediante prévia licitação regida pela Lei nº 8.6666/1993, teve sua execução iniciada e vinha sendo
acompanhado pelo gestor do instrumento, representante da Administração pública. Durante os trabalhos de reforma da quadra poliesportiva, foi descoberto que o
encanamento do sistema de água estava enterrado em profundidade irregular e com vazamento, o que poderia causar danos ao novo equipamento. Era necessário,
portanto, realizar o conserto e a adequação do encanamento, providenciando o devido acesso para manutenção fora dos limites da quadra.
 
Considerando que o custo desse trabalho não estava sendo considerado no valor do contrato, 

 a)  a Administração pública ficará obrigada a realizar licitação para contratação do novo serviço. 
 b)  o contrato poderá ser aditado, observado o limite legal para aditamento quantitativo, independentemente de concordância da contratada. 
 c)  o contrato poderá ser aditado, nos limites legais, se o contratado concordar com a Administração pública. 
 d)  deverá ser celebrado aditamento ao contrato para substituição de atividades, excluindo algum item dispensável e incluindo o novo serviço indispensável. 
 e)  deverá ser providenciada notificação a todos os licitantes que participaram da licitação, para que indiquem o valor que apresentariam para a realização do novo

trabalho, podendo ser diretamente contratados somente para essa parcela, caso o preço seja menor que o da contratada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638698

Questão 30: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico/Engenharia Civil/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Para restaurar um antigo prédio público, o governo local publicou um edital para a sua reforma. Com desconto de 8% dos valores do edital, a construtora vencedora da
licitação assinou um contrato no valor de R$ 1,2 milhão de reais. Com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, foi necessário celebrar
um termo aditivo ao contrato no valor de R$ 250.000,00, devido a uma série de imprevistos de força maior na obra. Como ainda persistia a ocorrência de fatos
imprevistos, o engenheiro, analisando a Lei nº 8.666/93, verificou que o teto máximo para os próximos termos aditivos não poderia superar 

 a)  R$ 110.000,00. 
 b)  R$ 450.000,00. 
 c)  R$ 170.000,00. 
 d)  R$ 350.000,00. 
 e)  R$ 50.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/640650

Questão 31: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
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Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considere que, firmado pelo Estado contrato administrativo para a construção de uma rodovia, tenha sobrevindo aumento da carga tributária incidente sobre a mão de
obra empregada na execução do objeto contratual. Diante de tal cenário, a empreiteira contratada informou que não poderia concluir a execução das obras com base nos
preços contratados, haja vista a majoração dos encargos em relação ao momento em que apresentou a sua oferta no correspondente procedimento licitatório.
Considerando a disciplina constitucional e legal sobre a matéria, 

 a)  a contratada poderá paralisar as obras, por onerosidade excessiva, afastando a aplicação de multa contratual. 
 b)  deverá ser rescindido o contrato, por condição superveniente, e instaurada nova licitação. 
 c)  caberá reequilíbrio do contrato, mediante aditivo, para reestabelecer a equação econômico-financeira original. 
 d)  a contratada somente terá direito ao reequilíbrio contratual se a majoração de imposto for imputável ao ente contratante. 
 e)  o Estado poderá revogar a licitação que precedeu o contrato, como forma de evitar o aumento dos encargos contratuais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654006

Questão 32: VUNESP - JE TJRS/TJ RS/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um determinado Estado celebrou contrato, precedido de licitação, com a empresa RS Ltda., tendo por objeto a execução de reforma de edifício público. Durante a
execução do contrato, sobreveio determinação legal para adaptação do imóvel, de forma a torná-lo acessível às pessoas com deficiência, havendo necessidade de
modificar o projeto licitado. Ao adequar o projeto, o Estado constatou aumento do valor orçado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), montante equivalente a
50% do valor original do contrato. Nesse caso, é correto afirmar que o contrato deverá ser

 a) rescindido amigavelmente, por motivo de força maior caracterizada pela verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários, sendo devidas ao
contratado as parcelas da obra já executadas até a data da rescisão, além de pagamento do custo de desmobilização.

 b) modificado para reajustar os preços previstos de acordo com o novo projeto adaptado, já que, nos termos da lei, o contratado é obrigado a aceitar o acréscimo na
obra de reforma até o limite de 50% do valor original ajustado.

 c) modificado para adequação técnica do projeto e correspondente restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial ajustado.
 d) revogado por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, sendo devida indenização ao contratado, além do pagamento

pelas parcelas já executadas.
 e) rescindido unilateralmente pelo Estado, em razão da superveniência de fato novo, a justificar relicitação do projeto adequado, sendo devidas ao contratado as

parcelas da obra já executadas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655299

Questão 33: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Suponha que o Estado tenha contratado, mediante prévio procedimento licitatório, a construção de unidade hospitalar voltada ao atendimento básico e de urgência à
população. No curso da execução do contrato, ficou constatada a necessidade de modificação do projeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
Considerando as disposições aplicáveis da Lei nº 8.666/1993, o Estado 

 a)  não poderá efetuar qualquer alteração quantitativa ou qualitativa no contrato, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. 
 b)  poderá alterar o objeto do contrato, independentemente da anuência do contratado, observado o limite de 50% do valor original atualizado. 
 c)  poderá aditar o contrato celebrado, promovendo o reequilíbrio econômico-financeiro a favor do contratado se aumentados os seus encargos originais. 
 d)  deverá celebrar outro contrato específico, com o mesmo contratado, com dispensa de procedimento licitatório, para inclusão dos eventuais acréscimos

necessários. 
 e)  deverá proceder à rescisão do contrato, em razão de fato superveniente, com a correspondente indenização do contratado, por custos incorridos e lucros

cessantes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662225

Questão 34: IBFC - AuxLg (CM F Santana)/CM Feira de Stana/Administrativo/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre como se considera, no âmbito dos contratos administrativos, o restabelecimento da equação
econômico-financeira decorrente da mudança, para mais ou para menos, do preço proposto.

 a) Revisão
 b) Licitação
 c) Trespasse
 d) Elisão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/663829

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Concluída a fase licitatória, com a seleção da melhor proposta para a administração, tem início a etapa de contratação, que se inicia com a assinatura do contrato e se
encerra com o termo de recebimento definitivo do objeto.
 
Em relação às atividades inerentes à fase contratual, julgue o item subsequente.
 
Havendo atraso escusável de obra de engenharia, é possível a celebração de termo aditivo de prazo, devendo itens como manutenção do canteiro e administração local
ser pagos pela administração, até o limite de 25% de acréscimo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664792
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Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Mediante licitação pública, firmou-se contrato para a ampliação de um porto, com obras convencionais de abrigo e estruturas acostáveis. O orçamento de referência era
de junho de 2016. O contrato da obra, que incluía cláusula de reajuste, foi assinado em janeiro de 2017. Em abril de 2017, órgãos oficiais de pesquisas verificaram
aumento de 50% no preço do aço para a construção civil, insumo que constava na faixa A da curva ABC. Durante a obra, houve um problema na estrutura do cais de
paramento aberto que provocou recalque nos trilhos dos guindastes. A construtora, então, subcontratou os serviços de reforço de fundação e reparo dos trilhos. O edital
não previa, expressamente, a subcontratação: o contrato não autorizava nem vedava a subcontratação. Em junho de 2017 realizou-se a repactuação contratual visando
se adequar o contrato aos novos preços de mercado. Em setembro de 2017, data do dissídio coletivo das categorias profissionais envolvidas na construção, a
administração se negou a rever o item contratual pleiteado advindo do aumento salarial imposto à contratada por força de dissídio. A obra foi entregue em março de
2018: uma comissão de servidores recebeu a obra e lavrou o termo de recebimento definitivo. Em maio de 2018 foram detectadas fissuras nos consolos de sustentação
das pontes rolantes e problemas nas defensas elásticas.
 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
A administração terá agido corretamente caso tenha avaliado isoladamente o aumento inesperado do insumo aço e revisado seu preço para os quantitativos não medidos,
com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664797

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A administração contratou, mediante licitação pública fundamentada na Lei n.º 8.666/1993, na modalidade concorrência, obra para a construção de um cais em cortinas
de estacas pranchas. A primeira colocada no certame se recusou a assinar o contrato, alegando ser suficiente uma carta-contrato ou uma nota de empenho da despesa.
A administração convocou então a segunda colocada, que aceitou os termos do contrato e o assinou. O contrato previa a execução do serviço em doze meses. Ao fim do
período contratual, houve intensa negociação acerca de termo de aditamento, que foi assinado um mês após o término do período de vigência contratual. Além do
acréscimo de prazo, foram agregados novos quantitativos ao contrato. A obra teve continuidade, sendo concluída dentro do período previsto no termo aditivo.
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.
 
Na situação hipotética, o aditivo de prazo firmado após o término da vigência contratual é nulo de pleno direito, cabendo apurar as responsabilidades e quantificar o dano
ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664836

Questão 38: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico Legislativo/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No decorrer da execução da construção de um edifício contratada pela Administração, viu-se a necessidade justificada de modificação do valor contratual em decorrência
de diminuição quantitativa de seu objeto. Nesse caso, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, o contratado fica obrigado a aceitar tais supressões, nas mesmas condições
contratuais, até 

 a)  25% do valor atualizado do contrato, não podendo exceder esse limite, salvo se resultantes de acordo celebrado entre as partes, ressaltando-se que, se o
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados. 

 b)  50% do valor atualizado do contrato, não podendo exceder esse limite, salvo se resultantes de acordo celebrado entre as partes, ressaltando-se que, se o
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelo valor de mercado regularmente comprovado,
vedado qualquer tipo de indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, ainda que regularmente comprovados. 

 c)  50% do valor atualizado do contrato, não podendo exceder esse limite, mesmo que haja acordo entre os contratantes, acordo este que seria abusivo, uma vez
que infringiria legislação pátria, ressaltando-se que, se o contratado já houver adquirido os materiais, independentemente de encontrarem-se no local da obra, estes
deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 d)  25% do valor atualizado do contrato, não podendo exceder esse limite, mesmo que haja acordo entre os contratantes, acordo este que seria abusivo, uma vez
que infringiria legislação pátria, ressaltando-se que se o contratado já houver adquirido os materiais, independentemente de encontrarem-se no local da obra, estes
deverão ser pagos pela Administração pelo valor de mercado regularmente comprovado, vedado qualquer tipo de indenização por outros danos eventual mente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 e)  50% do valor atualizado do contrato, apenas se houver previsão expressa no instrumento, não podendo exceder esse limite, mesmo que haja acordo entre os
contratantes, acordo este que seria abusivo, uma vez que infringiria legislação pátria, ressaltando-se que, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelo valor de mercado regularmente comprovado, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687565

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item seguinte, acerca de poderes administrativos, licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil do Estado.
 
Nos contratos administrativos, é permitido que a administração pública efetue acréscimo superior ao que a lei obriga o contratado a aceitar, desde que se faça
devidamente o reajuste do preço do contrato.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693437

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da administração pública, julgue o item a seguir.
 
Situação hipotética: O Ministério Público de determinado estado da Federação, visando reformar seu edifício sede, firmou contrato administrativo. Iniciada a execução
do contrato, a administração resolveu modificar unilateralmente o contrato em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto contratado.
 
Assertiva: Nessa situação, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos realizados até o limite de 50% do valor inicial atualizado
do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694162

Questão 41: INAZ do Pará - Aux Adm (CORE MS)/CORE MS/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No contrato administrativo, a Administração Pública está em posição privilegiada, podendo alterar ou extinguir relações unilateralmente. Este privilégio se dá em
decorrência da supremacia do direito público sobre o direito privado e constitui as conhecidas cláusulas contratuais exorbitantes. Desta forma, o Contrato Administrativo
pode ser, legalmente, alterado:

 a)  Unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
 b)  Unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
 c)  Unilateralmente pela Administração, quando conveniente a substituição da garantia de execução.
 d)  Unilateralmente, quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706308

Questão 42: IDECAN - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Licitações e Contratos/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Nos termos da Lei nº 8.666/93, quanto aos contratos administrativos, assinale a afirmativa correta.

 a)  A alteração qualitativa, para fins de maior adequação do contrato administrativo aos fins de interesse público, limita-se ao acréscimo de 25% do valor contratual
inicial.

 b)  Dentre as chamadas cláusulas contratuais exorbitantes, que conferem prerrogativas ao Poder Público, inclui-se a faculdade de informar a dotação orçamentária
pela qual correrão as respectivas despesas.

 c)  Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração Pública na hipótese, por exemplo, em que se pretenda aditivar um aumento
quantitativo de 45% em obra de reforma de edifício público.

 d)  Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, das cláusulas avençadas no contrato administrativo, mediante declaração judicial de encampação, é
que a Administração poderá rescindir unilateralmente o contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/722118

Questão 43: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A possibilidade de alteração de um contrato administrativo que foi firmado após regular procedimento licitatório

 a)  é exclusiva e restrita ao poder público contratante, cabendo ao contratado submeter-se às majorações ou reduções de objeto e de valores, podendo apenas exigir
a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro.

 b)  deve ser analisada sob o prisma qualitativo ou quantitativo, neste último caso estabelecidos expressamente na lei percentuais legais distintos para majoração ou
supressão do valor do contrato cuja aceitação é obrigatória pelo contratado.

 c)  pode se dar por iniciativa de qualquer das partes, desde que concorde a outra e mantido o equilíbrio econômico-financeiro da avença.
 d)  pode se dar somente nas hipóteses de ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e que acarrete desequilíbrio significativo no contrato.
 e)  não demanda concordância do contratado, pois a recusa deste enseja rescisão contratual unilateral, com a necessária imposição de sanções ao discordante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733904

Questão 44: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administrador de Empresas/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca do regime jurídico dos contratos administrativos e das cláusulas exorbitantes, assinale a alternativa correta.

 a)  A Administração pode alterar unilateralmente o projeto ou as especificações do contrato, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, desde que isso não
descaracterize o objeto da contratação.

 b)  A alteração unilateral do contrato pode ocorrer sem a preservação do equilíbrio econômico-financeiro, desde que vantajoso à Administração.
 c)  A Administração pode, unilateralmente, reduzir o objeto de qualquer contrato administrativo em 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estimado.
 d)  A rescisão unilateral do contrato administrativo sem culpa do particular deve ocorrer sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa, desde que preservado o

interesse público.
 e)  A nulidade do contrato, em regra, exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for

declarada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/764111
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Questão 45: COPS UEL - Adv I (CM Cambé)/CM Cambé/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a determinação estatal imprevisível, que não se relaciona diretamente com o contrato administrativo, de caráter
geral, mas que onera reflexa e substancialmente sua execução.

 a)  Alteração unilateral.
 b)  Fato do príncipe.
 c)  Fato da administração.
 d)  Teoria da imprevisão.
 e)  Sujeição imprevista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779905

Questão 46: IBADE - Adv (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
"Atos de governo não diretamente ligados ao contrato, mas que sobre ele exercem influência reflexa. Ou seja, o governo pratica ato imprevisível, ou ainda ato previsível,
mas de consequência incalculável, desequilibrando sua equação econômico-financeira"(MADEIRA, José M. Pinheiro. Administração Pública. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2014, 12ª. Ed,
p. 80). A situação retratada acima, exemplifica uma hipótese de:

 a)  fato extroverso.
 b)  fato exorbitante de alteração unilateral.
 c)  fato da Administração.
 d)  fato fortuito.
 e)  fato príncipe.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/827826

Questão 47: IDHTEC - Adv (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Sobre contratos administrativos, no que concerne às alterações unilaterais, é incorreto o que se afirma em: 

 a)  Somente a Administração Pública pode alterar unilateralmente os contratos administrativos. 
 b)  As alterações unilaterais independem do consentimento da outra parte, mas devem respeitar o interesse público. 
 c)  A Administração está autorizada a realizar alterações qualitativas e quantitativas nos contratos administrativos, desde que respeitada a natureza do contrato. 
 d)  Quando houver modificação do projeto ou das especificações, a Administração poderá alterar unilateralmente o contrato, a fim de promover uma melhor

adequação técnica aos seus objetivos. 
 e)  Se se tornar necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço ou do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade

dos termos contratuais originários, a Administração poderá alterar unilateralmente o contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853513

Questão 48: FUNDEP - CI (CM Sta Bárbara)/CM Santa Bárbara/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com base nos dispositivos da Lei Nº 8.666/1993, analise as afirmativas a seguir sobre contratos administrativos.
 

I. Integra o rol de cláusulas necessárias em todo contrato a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
II. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
 
III. O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração, em relação a eles,
a prerrogativa de, no caso de qualquer prestação de serviços, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato,
na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I e II, apenas.
 b)  I e III, apenas.
 c)  II e III, apenas.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876700

Questão 49: ACEP - AgAdm (Pref Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Aos contratos administrativos deve-se aplicar, naquilo que compatível, os princípios gerais de teoria dos contratos. Entre esses princípios, há o princípio da
obrigatoriedade da convenção, também conhecido como pacta sunt servanda, pelo qual as partes devem cumprir o que foi acordado, podendo comportar exceções.
Assinale a alternativa em que há uma exceção legalmente possível a esse princípio.

 a)  Modificação do valor do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis que impeçam a execução do combinado originalmente.
 b)  Recusa de pagamento por serviços devidamente prestados e recebidos pela Administração Pública, por falta de certidões de regularidade fiscal.
 c)  Recusa de execução do contrato por falta de pagamento da Administração Pública, até o mês seguinte, para serviços já prestados e recebidos.
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 d)  Suspensão da execução do contrato, pela Administração Pública, até segunda ordem, independentemente do prazo, por razões de interesse público devidamente
justificado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899775

Questão 50: FEPESE - Ag Adm (IPMM)/IPMM/2018
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Analise o texto abaixo:
 
Considerando a legislação a respeito dos contratos administrativos, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões
necessários nas obras, serviços ou compras, até .................... do valor inicial atualizado do contrato, bem como, nas hipóteses específicas de reforma de edifício ou
equipamento, até o limite de .................... para os seus acréscimos.
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.

 a)  25% • 25%
 b)  25% • 30%
 c)  25% • 50%
 d)  50% • 25%
 e)  50% • 30%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110083

Questão 51: FGV - Proc (ALERJ)/ALERJ/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Contrato administrativo celebrado com uma sociedade empresária do ramo da construção civil para a execução de obra pública foi objeto de dois termos aditivos. O
primeiro promoveu acréscimo de 60% (sessenta por cento) e supressão de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. O segundo estabeleceu, a
pedido do contratado, a modificação da garantia do contrato, com a substituição de títulos da dívida pública por uma garantia hipotecária.

Sobre os referidos temas, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União já se consolidou no sentido de que:

 a)  em relação ao primeiro termo aditivo, não haveria óbice jurídico, já que a alteração final foi de 15% (quinze por cento), não tendo ocorrido a superação do limite
legal de 25% (vinte e cinco por cento);

 b)  em relação ao primeiro termo aditivo, haveria óbice jurídico em razão da supressão resultante de acordo entre as partes ultrapassar o limite de 25% (vinte e
cinco por cento);

 c)  em relação ao primeiro termo aditivo, haveria óbice jurídico porque acréscimos e supressões devem ser contabilizados isoladamente, sem qualquer compensação,
tendo sido ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco por cento);

 d)  em relação ao segundo termo aditivo, haveria óbice jurídico em razão da impossibilidade legal de substituição da garantia durante a execução do contrato;
 e)  em relação ao segundo termo aditivo, não haveria óbice jurídico para que as partes contratantes, de comum acordo, substituíssem títulos da dívida pública por

uma garantia hipotecária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/449635

Questão 52: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/I/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos administrativos possuem determinadas peculiaridades em relação aos contratos regidos pelo Direito Privado. Entre elas, pode-se citar a impossibilidade de o
contratado rescindir unilateralmente o contrato firmado nos termos da Lei nº 8.666/1993, salvo, judicialmente, em algumas situações como:

 a)  Atraso nos pagamentos devidos pela Administração por mais de 60 dias sem previsão de regularização.
 b)  Onerosidade excessiva, decorrente de álea econômica extraordinária que dificulte sobremaneira a execução do contrato.
 c)  Redução unilateral do objeto pela Administração em mais de 25% do valor inicial atualizado do contrato.
 d)  Criação ou aumento de tributos em relação à situação verificada no momento da apresentação da proposta, exceto os incidentes sobre a renda.
 e)  Decretação de falência ou celebração de acordo de recuperação judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/490368

Questão 53: FCC - Sold (PM)/PM AP/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos administrativos possuem algumas características que os diferenciam daqueles celebrados entre particulares. Especificamente aqueles que envolvem a
prestação de serviços públicos, contemplam, como proteção à continuidade da prestação de tais serviços, a 

 a)  proibição de fixação de prazos máximos ou limites para prorrogações. 
 b)  possibilidade de alteração unilateral pela Administração, independentemente da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 
 c)  vedação à rescisão administrativa, salvo em caso de descumprimento de obrigações pelo contratado. 
 d)  possibilidade de rescisão apenas de forma amigável, vedada a rescisão unilateral pela Administração. 
 e)  inviabilidade de oposição, pelo particular, da exceção do contrato não cumprido, podendo, contudo, paralisar a prestação do serviço por decisão judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/526768

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considerando a legislação e os conceitos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.
 
A possibilidade de o poder público alterar de forma unilateral as cláusulas de um contrato administrativo é um exemplo de cláusula exorbitante.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534772

Questão 55: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Lei nº 8666/93 admite a possibilidade de alteração do contrato unilateralmente, pela administração, na seguinte hipótese: 

 a)  quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 b)  quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 c)  quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 d)  quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço. 

 e)  para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597827

Questão 56: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação a alterações nos contratos, a Lei nº 8666/93 admite as seguintes situações, EXCETO: 

 a)  o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 b)  o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 c)  nenhum acréscimo ou supressão aos contratos, poderá exceder os limites estabelecidos na lei, admitida exceção em acordo entre as partes, no caso exclusivo de
contrato de serviços de engenharia. 

 d)  se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os
limites estabelecidos da lei. 

 e)  em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597829

Questão 57: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Avalie se a Lei nº 8666/93 admite que o termo aditivo ao contrato pode ser substituído por apostilamento nas seguintes situações:

I. Quando houver a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato.

II. No caso de atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato.

III. Quando houver empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido.

IV. Quando houver alteração do valor para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro.

Estão corretos: 

 a)  apenas I, II e IV. 
 b)  apenas II, III e IV. 
 c)  apenas I, II e III. 
 d)  apenas I, III e IV. 
 e)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597830

Questão 58: FCM - CEFETMINAS - Fisc TB (Tabuleiro)/Pref Tabuleiro/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos públicos são passíveis de alteração. Tratando-se de acréscimo ou de supressão, o contratado está obrigado a aceitar, nas mesmas condições do contrato,
uma alteração da quantidade contratada inicial de até

 a)  15%.
 b)  20%.
 c)  25%.
 d)  30%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864651

Questão 59: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
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O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente, quando necessária: 

 a)  a substituição da garantia de execução. 
 b)  a modificação do regime de execução da obra ou serviço. 
 c)  a modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 d)  a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1170616

Questão 60: ZAMBINI - CI (CM Embu Artes)/CM Embu das Artes/2017
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca dos contratos administrativos previstos no Capítulo lI da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, assinale a opção correta. 

 a)  Poderá ser alterado bilateralmente quando houver qualquer modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto contratual; 
 b)  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento

lavrado em cartório de notas. 
 c)  A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas obras, serviços, compras ou reforma de edifício, até o

limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 d)  Decorridos 40 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1189400

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de um contrato administrativo com período de vigência de dez meses, foi solicitado reequilíbrio econômico-financeiro devido ao aumento no valor do
preço de combustíveis. Verificou-se que o aumento estava abaixo dos índices de inflação do período. O ordenador de despesas resolveu celebrar o termo aditivo
aumentando o valor do contrato.
 
Nessa situação hipotética, ao celebrar o termo aditivo, o ordenador de despesas

 a)  acertou, embora a solicitação de reequilíbrio devesse ser apresentada após o fim da vigência do contrato.
 b)  errou, pois deveria ter sido celebrado termo aditivo com reajuste proporcional a dez meses.
 c)  errou, pois tal decisão caberia ao fiscal de contrato.
 d)  errou, pois o aumento no preço dos combustíveis não caracteriza hipótese que justifique o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
 e)  acertou, ante a ocorrência de fato imprevisto, pressuposto obrigatório para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336456

Questão 62: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O contrato administrativo confere à Administração pública algumas prerrogativas não concedidas ao contratado, mas também a sujeita a controle externo, 

 a)  que não pode adentrar às alterações unilaterais promovidas no objeto contratual, qualitativas e quantitativas, tendo em vista que essas medidas se inserem no
exame essencialmente discricionário do contratante. 

 b)  exercido previamente à celebração da avença, durante a fase de licitação, tendo em vista que após o contrato constitui lei entre as partes, não podendo ser
alterado, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

 c)  que se presta ao exame de legalidade não só das alterações que o Poder Público venha a promover, qualitativas ou quantitativas, com ou sem concordância do
contratado, mas também dos termos originais do contrato celebrado, que pode ser maculado, inclusive, por vícios identificados no procedimento licitatório. 

 d)  exercido pela Administração pública central, quando se tratar de instrumentos celebrados por entes da Administração indireta, hipótese em que se implementa
com maior rigor e alcance, inclusive para permitir a análise de aspectos discricionários, desde que preservado o núcleo essencial de decisão. 

 e)  sobre os aspectos orçamentário-financeiros, capitaneado pelo Tribunal de Contas competente, que exerce essa competência em auxílio ao Poder Legislativo, em
cujo âmbito é promovido o exame de mérito das contratações da Administração pública, para autorizar a celebração dos ajustes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337624

Questão 63: SMA-RJ (antiga FJG) - Adm (SMTR RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um determinado contrato administrativo, cujo objeto é a reforma de um edifício de propriedade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, possui um valor vigente inicial
de R$ 1.200.000,00. Durante sua vigência contratual poderá ser acrescido de um determinado percentual, conforme preconiza a legislação, Portanto o valor máximo de
acréscimo que tal contrato poderá atingir será de:

 a)  R$ 600.000,00
 b)  R$ 300.000,00
 c)  R$ 120.000,00
 d)  R$ 240.000,00

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/345604

Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (PCie PE)/PCie PE/Área 2/Engenharia Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma empresa vencedora de determinada licitação de uma obra pública, cujo prazo de execução previsto no edital é de dezoito meses, foi contratada e recebeu ordem de
serviço para iniciar os trabalhos quatro meses após a data de entrega das propostas. Dependendo das condições previstas no edital e de acordo com a legislação vigente,
a contratada poderá ter direito a reajustamento 

 a) mediante aceitação de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro. 
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 b) após oito meses de execução de obra. 
 c) quando completar doze meses de execução de obra. 
 d) somente ao fim da obra. 
 e) imediatamente após o início da obra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/367670

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Engenharia Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No que concerne a responsabilidade técnica e recursos orçamentários, julgue o item subsecutivo.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários nas obras ou serviços no limite de até
50% do valor inicial do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/389295

Questão 66: Instituto AOCP - Proc (CM Rio Branco)/CM Rio Branco (AC)/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 

 a)  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, cabendo também à autoridade competente a determinação de qual modalidade de garantia deverá ser prestada pelo contratado. 

 b)  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei n.º 8.666/1993 confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, entre outros,
modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 

 c)  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera efeito ex nunc, mantendo-se inalterados os efeitos produzidos até a data do ato declaratório de
nulidade. 

 d)  É sempre nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração. 
 e)  Os contratos administrativos somente poderão ser alterados por acordo entre as partes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/391179

Questão 67: CONSULPLAN - Eng (Venda NI)/Pref VN Imigrante/Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
“Durante a execução de uma obra de reforma, o engenheiro fiscal verificou que seriam necessárias a retirada de quantitativos de serviços da planilha orçamentária e a
inserção de novos quantitativos de serviços (diferentes dos retirados), realizando uma rerratificação de planilha, fazendo com que o orçamento da obra fosse alterado.
Conforme o exposto, condiz com a confecção do novo orçamento, de acordo com a legislação vigente, que retirou ________ do valor total dos serviços e inseriu
________ do valor total dos serviços.” Assinale a alternativa que completa correta esequencialmente a afirmativa anterior. 

 a)  24,5% / 49%
 b)  25,5% / 22%
 c)  26% / 24%
 d)  27% / 23%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/409296

Questão 68: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Administrador/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Suponha que o Município de Teresina tenha contratado, mediante prévios procedimentos licitatórios, a reforma de diversas Unidades Básicas de Saúde, visando a
modernização da estrutura para atendimento de média complexidade. Ocorre que, no curso da execução dos contratos firmados com os vencedores dos respectivos
certames, identificou, para algumas unidades, a necessidade de ampliação das obras indicadas nos correspondentes editais e, para outras, a necessidade de redução em
relação ao objeto licitado, tudo em função de informações supervenientes, mais detalhadas, a respeito da efetiva demanda de cada região. Diante de tal situação fática,
considerando as disposições da Lei no 8.666/1993, o Município

 a)  não pode alterar os quantitativos originalmente contratados, o que somente seria viável, mediante compensação, na hipótese de a situação narrada estar
albergada em um único contrato.

 b)  somente pode alterar quantitativamente os objetos contratuais mediante concordância dos contratados, observado o limite de 25% do valor original atualizado.
 c)  pode alterar unilateralmente os contratos, observado o limite de 50% para os acréscimos e 25% para as supressões, tomando por base os valores originais

atualizados.
 d)  não pode reduzir quantitativamente o valor do contrato, porém pode efetuar acréscimos, observado o limite de 25% do valor original atualizado.
 e)  pode alterar unilateralmente os contratos, observado o limite de 25%, tanto para acréscimos como para supressões, tomando por base os valores originais

atualizados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410346

Questão 69: FCC - Ana RH (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma das características dos denominados contratos administrativos é a sua mutabilidade com vistas ao atendimento do interesse público que justificou a contratação. Em
relação à alteração dos referidos contratos, a Lei nº 8.666/1993 estabelece 

 a)  a obrigação do contratado aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessárias nas obras, serviços e compras, mesmo que não se mantenham as mesmas
condições originalmente ajustadas, regra não sujeita à limitação, em razão do princípio da continuidade da prestação do serviço público. 
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 b)  a vedação às alterações quantitativas e qualitativas do objeto licitado, o que é permitido apenas na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de consequências incalculáveis, justificadores da alteração. 

 c)  a faculdade de a Administração restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste na hipótese de alteração unilateral do contrato que aumente ou
diminua os encargos do contratado. 

 d)  a obrigação do contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários nas obras, serviços e compras, regra que não se
aplica às supressões, em razão do princípio do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. 

 e)  o dever de a Administração restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste na hipótese de alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, e acarrete prejuízos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410568

Questão 70: FUNDATEC - Proc Mun (Pref POA)/Pref POA/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
As cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos extrapolam as regras e características dos contratos em geral, determinando vantagem excessiva à Administração
Pública. Entende-se a legitimidade do regime jurídico diferenciado desses contratos, e, sendo assim, sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  O Estado pode modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 
 b)  O Estado pode aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 c)  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem a prévia concordância do contratado. 
 d)  Em qualquer contexto, será nulo o contrato administrativo celebrado verbalmente com a Administração Pública. 
 e)  As alterações unilaterais impostas pelo Poder Público nos contratos administrativos, dentro das margens legais, geram direito ao equilíbrio econômico-financeiro

para o contratado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425078

Questão 71: FUMARC - Adv (CM Conc MD)/CM Conc MD/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos regidos pela Lei 8.666/93, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 a)  Por acordo das partes, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. 
 b)  Por acordo das partes, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 c)  Unilateralmente pela Administração, quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 d)  Unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor

inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425202

Questão 72: FCC - Ana GFC (CREMESP)/CREMESP/Contábil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A celebração de contratos administrativos dá-se, na maioria das vezes, após a realização de procedimento de licitação. A contratação sob esse regime

 a)  admite alterações contratuais, expressão da mutabilidade dos contratos administrativos, podendo ser de ordem quantitativa, observados os limites legais, não
sendo admitidas, no entanto, quaisquer mudanças que impliquem em desnaturação do objeto.

 b)  impede a alteração, pela contratada, das disposições contratuais estabelecidas com base no certame, facultado à Administração o estabelecimento de alterações
quantitativas e qualitativas conforme necessidade e valores exigidos no caso concreto.

 c)  não admite prorrogação de vigência, como forma de observância do princípio licitatório e do princípio da isonomia, a fim de garantir que a Administração pública
sempre busque a melhor proposta.

 d)  pode prescindir de licitação, diante de hipótese de inexigilidade, o que afasta a exigência de observância dos limites legais para aditamento.
 e)  somente tem característica de contrato administrativo quando precedido de licitação, de forma que os contratos cuja celebração prescinda de certame, possam

ser alterados por ambas as partes, desde que consensualmente, não sendo necessário observar limites legais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/426860

Questão 73: FGV - Ana Gest (COMPESA)/COMPESA/Advogado/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca das alterações dos contratos administrativos, conforme disposições da Lei nº 8.666/93, analise as afirmativas a seguir.

I. É possível a alteração dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 por acordo das partes, quando conveniente a substituição da garantia da execução.

II. Somente por acordo das partes é possível haver acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

III. É possível a alteração unilateral pela Administração quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos.

Está correto o que se afirma em:

 a)  I, apenas.
 b)  I e II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438025
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Questão 74: AOCP - Proc Mun I (Pref JF)/Pref JF/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O Município de Juiz de Fora, após o devido procedimento licitatório, celebrou contrato para execução de uma obra. Após a formalização do contrato, a Administração
Pública do Município pretende alterá-lo unilateralmente. De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/1990, assinale a alternativa que apresenta uma situação em que se
justifica a pretendida modificação.

 a)  Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.
 b)  Quando houver modificação do projeto ou das especificações, não importando a verificação da adequação técnica aos seus objetivos.
 c)  Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço.

 d)  Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

 e)  Quando conveniente a substituição da garantia de execução.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477687

Questão 75: FGV - Ana Por (CODEBA)/CODEBA/Engenheiro Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma determinada empresa venceu um processo licitatório para realização de obra de reforma de um prédio público com uma proposta de R$ 500.000,00.
 
De acordo com a Lei nº 8.666/93 e desconsiderando-se a atualização do valor inicial do contrato, a empresa contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, uma supressão máxima de serviços na obra no valor de

 a)  R$ 25.000,00.
 b)  R$ 50.000,00.
 c)  R$ 100.000,00.
 d)  R$ 125.000,00.
 e)  R$ 250.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487765

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O valor inicial do contrato para a reforma das instalações elétricas de determinado prédio público foi orçado em R$ 180.000,00. A data-base do orçamento foi definida
para 11/2015 e a previsão de duração da obra era de 15 meses. A ordem de serviço foi emitida em 15/1/2016.
 
Considerando a situação apresentada, julgue o item que se segue.
 
O referido contrato não poderá ser aditivado antes de 15/1/2017, ou seja, antes que se complete um ano da emissão da ordem de serviço.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557446

Questão 77: IBADE - Ag Adm (CM SMM)/CM SMM/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
De acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/1993, é possível ocorrer revisão de contratos com a Administração Pública. Neste dispositivo, faz-se menção aos elementos
materiais que surgem durante a execução do contrato, dificultando extremamente o seu desenvolvimento e tornando a sua execução extremamente onerosa. A afirmação
refere-se ao seguinte aspecto doutrinário: 

 a)  diligência restrita. 
 b)  interferências imprevistas. 
 c)  fato da administração. 
 d)  imprevidência. 
 e)  fato do principe.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/567613

Questão 78: Machado de Assis - Aux Sec (CM RG Piauí/CM RG do Piauí/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Todas as afirmações sobre os contratos administrativos estão corretas, EXCETO. 

 a) Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente, com as devidas justificativas da Administração Pública. 
 b) Toda e qualquer alteração unilateral do contrato deve conservar o equilíbrio financeiro inicial, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 
 c) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 d) O contratado fica obrigado a aceitar no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 80% (oitenta por cento) para os seus acréscimos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706851

Questão 79: Machado de Assis - AgA (CM Belém do SF)/CM Belém do SF/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
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Os contratos regidos pela Lei 6.888/93 poderão ser alterados, com as devidas justificativas, no caso de unilateralmente pela Administração quando:

 a)  Houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
 b)  Conveniente à substituição da garantia de execução
 c)  Necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos

termos contratuais originários;
 d)  Necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715071

Questão 80: Instituto Excelência - Compr (ES Pinhal)/Pref ES Pinhal/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos pactuados em relação as licitações, poderão ser alterados. Sobre os casos permitidos, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

I. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, no sentido de adequação técnica aos seus objetivos, será pelo acordo das partes.

II. Por acordo das partes, quando for necessário a alteração na forma de pagamento.

III. Unilateralmente pela Administração, para mudança no valor contratual em decorrência ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro dos limites da Lei.

 a)  Está correta apenas a afirmativa II. 
 b)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
 c)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
 d)  Estão corretas as afirmativas I, II e III. 
 e)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/808469

Questão 81: FUNRIO - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2016
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, poderão, com as devidas justificativas, ser alterados unilateralmente pela
Administração quando

 a) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos e quando conveniente a substituição da garantia de
execução.

 b) for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários e
quando necessária a modificação da forma de pagamento.

 c) for necessária a modificação da forma de pagamento e quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

 d) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos e quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

 e) for necessária a modificação da forma de pagamento e quando conveniente a substituição da garantia de execução.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/975003

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Aud Gov (CGE PI)/CGE PI/Engenharia/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Após um ano da assinatura do contrato, a empresa construtora responsável por uma obra pública de construção rodoviária pleiteou reajustamento nas medições. O fiscal
calculou o valor com base em índices diferentes para terraplenagem, pavimentação e sinalização, conforme previsto em cláusula contratual de reajustamento, e, por fim,
autorizou o pagamento.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

O pagamento de reajustamento dispensa o aditivo contratual, já que não há alteração das condições contratuais inicialmente pactuadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/259987

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Aud Gov (CGE PI)/CGE PI/Engenharia/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Após um ano da assinatura do contrato, a empresa construtora responsável por uma obra pública de construção rodoviária pleiteou reajustamento nas medições. O fiscal
calculou o valor com base em índices diferentes para terraplenagem, pavimentação e sinalização, conforme previsto em cláusula contratual de reajustamento, e, por fim,
autorizou o pagamento.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
O fiscal autorizou indevidamente o reajustamento: esse reajuste não pode ser feito antes de passado um ano da data prevista na ordem de serviço para início dos
trabalhos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/259990
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Questão 84: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considere que a Secretaria de Estado da Saúde tenha contratado a reforma de diversas unidades básicas de atendimento e, em face de superveniente contingenciamento
de recursos orçamentários, se veja impossibilitada de dar seguimento à integralidade do objeto contratual. Diante dessa situação e, com base no regramento estabelecido
na Lei n o 8.666/1993, a Administração contratante 

 a) poderá reduzir unilateralmente o contrato, no limite de 25% do valor inicial atualizado, não estando a contratada obrigada a aceitar supressões acima deste limite.
 b) estará obrigada a rescindir o contrato, não fazendo a contratante jus a indenização, mas apenas ao pagamento das parcelas já executadas e custos de mobilização

devidamente comprovados. 
 c) somente poderá reduzir o objeto contratual de forma unilateral mediante comprovação da ocorrência de fato do príncipe, e observado o limite de 50% do valor

original do contrato. 
 d) deverá alterar unilateralmente o objeto do contrato para adequá-lo aos recursos orçamentários disponíveis, não havendo limites quantitativos para tal redução. 
 e) poderá alterar o contrato apenas se contar com a concordância da contratada, que não está obrigada a aceitar quaisquer alterações quantitativas que importem

redução no objeto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/263568

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a opção correta no que se refere aos contratos administrativos. 

 a)  As cláusulas exorbitantes de que a administração pública pode lançar mão nos contratos administrativos não precisam constar dos instrumentos contratuais, mas
deverão, necessariamente, estar previstas no edital da licitação. 

 b)  Caso ocorra desequilíbrio do contrato devido a aumento da alíquota de tributo que incida sobre o objeto contratual, o particular contratado será beneficiado com
a revisão contratual; entretanto, a administração não poderá reduzir o valor devido no ajuste na hipótese de haver diminuição da alíquota de tributo. 

 c)  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do
seu extrato, sendo integralmente vedados, sob pena de nulidade, contratos verbais com a administração. 

 d)  O fato da administração é um fato genérico e extracontratual imputável à administração pública que acarreta o aumento dos custos do contrato administrativo. 
 e)  O contrato administrativo tem como uma de suas características a alteração unilateral; entretanto, apenas as cláusulas regulamentares (ou de serviço) podem ser

alteradas unilateralmente, possibilidade essa que não alcança as cláusulas econômico-financeiras e monetárias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/268080

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um engenheiro foi designado pela universidade federal à qual está vinculado para acompanhar a construção de um conjunto de laboratórios em concreto armado a ser
realizada por empresa contratada mediante licitação pública. O orçamento de referência datava de março de 2013 e o contrato da obra, em que se previa cláusula de
reajuste vinculada à variação cambial, foi assinado em janeiro de 2014.

Em junho de 2014, foi constatado pelos órgãos de pesquisa oficiais um aumento de 50% no preço do aço para a construção civil. Durante a obra, a construtora
subcontratou, mediante autorização da administração, a realização de fundações e a instalação de ar-condicionado, rede telefônica e rede lógica.

A obra foi entregue em novembro de 2014 a uma comissão de servidores que lavrou o termo de recebimento definitivo. Em janeiro de 2015, foram detectados fissuras
nos consolos de sustentação das pontes rolantes e vazamentos nas instalações hidráulicas.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
 
Considere que tenha ocorrido crescimento anormal do preço do aço, acima do esperado e de maneira superior ao crescimento histórico do produto. Nessa situação, cabe
à administração avaliar isoladamente apenas esse insumo e revisar seu preço para os quantitativos não medidos, com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro da avença.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/277003

Questão 87: INCAB (ex-FUNCAB) - Cont (CRF RO)/CRF RO/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993 poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando: 

 a)  necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. 
 b)  conveniente a substituição da garantia de execução. 
 c)  necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos

termos contratuais originários. 
 d)  houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 e)  para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da

obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/309071

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - Arqt (MPOG)/MPOG/"PGCE (Especial)"/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, referente a licitações e contratos administrativos, julgue o item que segue.
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Os limites para alteração quantitativa do contrato do valor de incremento podem exceder 25% do valor inicial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312869

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Eng (MPOG)/MPOG/Área 1/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No contrato de construção de um edifício público a ser executado via empreitada por preço global, o critério de medição previa uma parcela de 20% na emissão da
ordem de serviço e o restante do pagamento em parcelas iguais, sendo que 10% seriam pagos após o recebimento definitivo da obra.

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos diversos relacionados a contratos e serviços e a orçamento e cronograma de obras públicas, julgue o item a seguir.

Acréscimos de valores contratuais para casos semelhantes ao da situação em questão se restringem a reequilíbrio econômico-financeiro e erros de projeto, sendo
vedados acréscimos por alteração de projeto e especificações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313107

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - Eng (MPOG)/MPOG/Área 1/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No contrato de construção de um edifício público a ser executado via empreitada por preço global, o critério de medição previa uma parcela de 20% na emissão da
ordem de serviço e o restante do pagamento em parcelas iguais, sendo que 10% seriam pagos após o recebimento definitivo da obra.

Acerca dessa situação hipotética e de aspectos diversos relacionados a contratos e serviços e a orçamento e cronograma de obras públicas, julgue o item a seguir.
 
A legislação permite a mudança do regime de execução durante a execução do contrato, desde que isso seja justificado e acordado entre as partes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313108

Questão 91: FMP - Aud (CGE MT)/CGE MT/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação aos contratos administrativos, considere as seguintes assertivas:
 

I – Considerando o objetivo de garantir a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos
administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
 
II – A inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
 
III – Os contratos administrativos regidos pela Lei 8.666/93 poderão ser alterados, desde que haja acordo das partes, quando houver modificação do projeto ou
das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

 
Quais estão CORRETAS:

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e III.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332263

Questão 92: CS UFG - Proc (ALEGO)/ALEGO/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela Lei n. 8.666/1993, confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa das denominadas cláusulas
exorbitantes, tais como a de 

 a)  ocupar definitivamente bens móveis, imóveis e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo, nos casos de serviços essenciais. 

 b)  modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 
 c)  alterar, independente da prévia concordância do contratado, cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos. 
 d)  rescindir o contrato, unilateralmente, em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificada e determinada pela autoridade

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, e exarada no processo administrativo a que se refere o contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338528

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com o decorrer do tempo, a frota de veículos de passeio da empresa estatal Beta alcançou a vida útil de cinco anos de uso em média. Assim, a autoridade superior
designou equipe de avaliação para averiguar se seria mais vantajoso manter os atuais veículos, com os gastos de manutenção, ou efetuar nova contratação, e, ainda, se,



20/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19624613/imprimir 20/42

no caso de nova contratação, seria mais vantajoso alugar ou adquirir veículos. Por último, a autoridade recomendou que se verificasse, junto aos setores que não tinham
veículos exclusivamente à sua disposição, se haveria necessidade, a partir de então, de se lhes atribuir tal prerrogativa.
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
 
Independentemente da opção que for adotada pela autoridade superior no caso de nova contratação — aluguel de veículos ou compra de novos —, depois de firmado o
contrato, a administração terá a prerrogativa de acrescer unilateralmente o quantitativo adquirido ou alugado em até 55% do valor total atualizado do contrato,
respeitados os índices setoriais estabelecidos no respectivo edital de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/340755

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro/Civil/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma empresa de engenharia, responsável pela construção de um edifício público federal, recebeu ordem da fiscalização para trocar, de PVA para acrílica, a especificação
da pintura interna das paredes. A ordem foi registrada no diário de obras e, como o valor unitário da pintura acrílica é maior que o da pintura PVA, houve autorização
para suprimir a pintura da área do subsolo e, assim, compensar a diferença de valor. O serviço foi executado conforme determinado, medido e pago, e o valor da
alteração não extrapolou os limites de acréscimos e supressões previstos em lei.
 
Considerando, ainda, que o contrato tenha sido fechado por empreitada a um preço unitário, e que os acréscimos e supressões estejam dentro dos limites previstos em
lei, julgue o item subsequente a respeito da situação hipotética apresentada.
 
Caso a empresa de engenharia contratada já tenha efetuado a compra da tinta PVA e a disponibilizado no local dos trabalhos, a administração deverá ressarcir a empresa
pelos custos oriundos dessa troca de especificação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341728

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro/Civil/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma empresa de engenharia, responsável pela construção de um edifício público federal, recebeu ordem da fiscalização para trocar, de PVA para acrílica, a especificação
da pintura interna das paredes. A ordem foi registrada no diário de obras e, como o valor unitário da pintura acrílica é maior que o da pintura PVA, houve autorização
para suprimir a pintura da área do subsolo e, assim, compensar a diferença de valor. O serviço foi executado conforme determinado, medido e pago, e o valor da
alteração não extrapolou os limites de acréscimos e supressões previstos em lei.
 
Considerando, ainda, que o contrato tenha sido fechado por empreitada a um preço unitário, e que os acréscimos e supressões estejam dentro dos limites previstos em
lei, julgue o item subsequente a respeito da situação hipotética apresentada.
 
Nesse contexto, a empresa contratada é obrigada a aceitar os acréscimos e as supressões determinados pela fiscalização.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341731

Questão 96: FEPESE - Tec Leg (CM Palhoça)/CM Palhoça/2015
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A alteração unilateral, por parte da Administração, de contratos regidos pela Lei de Licitações, poderá ocorrer: 

 a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução. 
 b) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 c) Quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 d) Quando for necessária a forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 
 e) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da

obra, serviço ou fornecimento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/533400

Questão 97: FCC - AFRE RJ/SEFAZ RJ/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No curso da execução de um contrato administrativo, de prestação de serviços, subordinado ao regime da Lei no 8.666/93, a Administração manifesta ao particular
contratado sua decisão unilateral de suprimir parte do objeto contratual de modo a provocar redução de 40% no valor do contrato. O particular reage, expressando para
a própria administração a ilegalidade da medida. Ouvindo os argumentos do particular, a administração propõe, então, que a mesma redução ocorra por acordo das
partes, com o que o particular consente. Nessa situação, o resultado final é

 a) legal, na medida em que a Lei no 8.666/93 acolhe a possibilidade de alteração de contrato, com supressão no patamar indicado, se decorrente de acordo das
partes. 

 b) ilegal, pois a ilegalidade inicial, decorrente da decisão de alteração unilateral, não pode ser sanada pelo acordo do particular. 
 c) legal, como de todo modo também seria legal se decorrente de alteração unilateral imposta pela administração. 
 d) ilegal, pois a apreciação da ilegalidade da decisão administrativa caberia ao Poder Judiciário e não à própria administração. 
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 e) ilegal, pois a supressão para além de 25% só é possível no caso de reforma de edifício ou equipamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150673

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (CADE)/CADE/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca da gestão de processos e contratos, julgue o item.
 
O interesse público é o objetivo maior da celebração de contratos na administração pública, por isso é admitida a rescisão unilateral por parte da administração caso haja
modificação do projeto ou das especificações do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/185062

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - Tec APU (TC-DF)/TC-DF/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos contratos administrativos, julgue o item subsequente.

A administração pública possui a prerrogativa de alterar unilateralmente o objeto do contrato, desde que a alteração seja apenas quantitativa, mantendo-se a qualidade
do objeto.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/194743

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Administração/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca de licitações e contratos, julgue o seguinte item.
 
A previsão de alteração unilateral do contrato administrativo, seja quantitativa, seja qualitativa, realizada pela administração pública, constitui exemplo de cláusula
exorbitante.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/230717

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Direito/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Determinada autarquia fez publicar edital de licitação para a construção de nova sede, no qual estavam previstas todas as cláusulas obrigatórias de contratação, mas não
a de prestação de garantia. Decorridas todas as fases legalmente previstas, foi firmado contrato com a empresa vencedora, entretanto, faltando cinco dias para o início
da execução da obra, os trabalhadores da construção civil entraram em greve.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
A referida autarquia poderá inserir no contrato cláusula por meio da qual se exija da empresa vencedora a prestação de garantia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/231253

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Engenharia Civil/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um engenheiro fiscal que acompanhava a execução de uma obra de construção de um edifício público tomou as seguintes decisões:

1. Devido à necessidade de ser aumentada a quantidade prevista em contrato de piso cerâmico, decidiu compensar a diferença medindo a mais as instalações
hidráulicas estimadas para execução, enquanto o aditivo contratual não fosse efetivado.

2. Visando garantir a qualidade dos elementos estruturais da obra, determinou a priorização da aplicação de cimento com prazos de validade maior na execução
de vigas e pilares.

3. Exigiu que a concretagem dos elementos estruturais somente ocorresse depois de realizada por ele uma inspeção prévia de fôrmas e armaduras.

Com referência à situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente.
 
O engenheiro fiscal cumpriu as determinações legais na primeira decisão, visto que a compensação de pagamento com itens de serviço de instalações hidráulicas é
permitida antes do aditivo contratual, desde que esses valores pagos correspondam exatamente ao custo dos serviços de piso cerâmico executados a mais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/234569
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Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Engenharia Civil/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca de licitações e contratos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas atualizações.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na obra nova, até a quarta parte do valor inicial do
contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/234587

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - Eng (CEF)/CEF/Engenharia Civil/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de uma obra pública, o contratado realizou um pleito solicitando aditivo de prazo e valores. A justificativa de prorrogação de prazo baseava-se no
fato de que a equipe que realizava os serviços não estava atingindo a produtividade prevista nas fichas de composição do orçamento de referência, anexa ao edital de
licitações. O aditivo de valor pleiteado referia-se aos acréscimos oriundos de erros de quantidades previstas no projeto básico e de erro no cálculo de reajustamento.

A respeito dessa situação, julgue o item subsequente, de acordo com as normas gerais de licitações e contratos públicos vigentes.
 
Se o acréscimo oriundo de erro de quantitativos for superior a 25% do valor do contrato, o aditivo poderá ocorrer caso a autoridade competente máxima do órgão
autorize.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/240331

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Eng (CEF)/CEF/Engenharia Civil/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Durante a execução de uma obra pública, o contratado realizou um pleito solicitando aditivo de prazo e valores. A justificativa de prorrogação de prazo baseava-se no
fato de que a equipe que realizava os serviços não estava atingindo a produtividade prevista nas fichas de composição do orçamento de referência, anexa ao edital de
licitações. O aditivo de valor pleiteado referia-se aos acréscimos oriundos de erros de quantidades previstas no projeto básico e de erro no cálculo de reajustamento.

A respeito dessa situação, julgue o item subsequente, de acordo com as normas gerais de licitações e contratos públicos vigentes.
 
Erro de quantitativo no projeto básico não é justificativa aceitável para aditivo contratual de valor.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/240332

Questão 106: VUNESP - Tec (PRODEST)/PRODEST/Organizacional/Administrativa/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Na ocorrência de alteração unilateral do contrato administrativo, os acréscimos não podem exceder do valor inicial do contrato, nos casos de serviços e de reforma de
edifícios, os seguintes valores, respectivamente: 

 a) 25% (vinte e cinco por cento) e 50% (cinquenta por cento). 
 b) 20% (vinte por cento) e 50% (cinquenta por cento). 
 c) 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento).
 d) 15% (quinze por cento) e 40% (quarenta por cento). 
 e) 15% (quinze por cento) e 30% (trinta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/241658

Questão 107: FGV - AFTRM (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A União celebrou contrato de obra pública com a construtora XYZ, vencedora de certame licitatório para a construção de uma rodovia federal que fará a ligação entre três
Estados da Federação. No curso da obra, a Administração pretendeu acrescentar ao projeto duas alças de acesso a rodovias estaduais já existentes, o que implicaria
aumento de 15% do custo original do contrato, além da prorrogação do prazo de entrega da obra.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

 a) O acréscimo pretendido é possível, assim como a prorrogação do contrato, devido à alteração do projeto pela Administração. 
 b) O acréscimo pretendido é possível, mas não a prorrogação, que somente é admitida nas hipóteses de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho

à vontade das partes. 
 c) Não é possível, após a celebração do contrato, alteração no projeto para o acréscimo de itens não previstos na fase de licitação e que impliquem acréscimo no

valor contratual. 
 d) O acréscimo pretendido supera o limite permitido às alterações nos contratos administrativos, não sendo, portanto, válida a alteração contratual. 
 e) Após a celebração do contrato, não se admite, em nenhuma hipótese, a prorrogação dos prazos contratuais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244601

Questão 108: FCC - ADG Jr (METRO SP)/METRO SP/Administração de Empresas/2014
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Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração pública celebrou contrato para fornecimento de material de informática. No curso do contrato, considerando que tinha contemplado aumento de
demanda que não se verificou, comunicou o contratado que faria uma redução de 20% (vinte por cento) do objeto, mantendo o fornecimento restante. Considerando que
a celebração do contrato e o objeto original tenham observado o regular procedimento legal, a Administração pública 

 a)  não pode promover a alteração, que na verdade consistiria em alteração qualitativa, vedada para os contratos administrativos.
 b)  pode promover essa alteração, pois, embora não haja previsão legal, pode lançar mão de seu poder de polícia administrativa. 
 c)  pode promover essa alteração substancial no contrato somente se comprovar que não desequilibrará o contrato do ponto de vista econômico-financeiro. 
 d)  não pode promover a alteração porque o exercício do poder de polícia contratual demanda expressa previsão legal, ainda que genérica. 
 e)  pode promover a alteração como expressão de sua prerrogativa legal, manifestação da mutabilidade contratual e da existência de cláusulas exorbitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/271334

Questão 109: CS UFG - Adm (IF GOIANO)/IF GOIANO/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A legislação prevê a possibilidade de alterações contratuais bilaterais entre a administração pública e terceiros. Uma das possibilidades de alteração contratual é para 

 a) efetuar o reajuste previsto no próprio contrato. 
 b) reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 
 c) realizar atualizações, compensações ou penalizações financeiras previstas. 
 d) empenhar dotações orçamentárias até o limite do valor corrigido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/298218

Questão 110: FAUEL - AsAdm (CM Guaratuba)/CM Guaratuba/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Lei Federal nº 8.666/1993, que regula as compras e contratações realizadas por entes públicos, prevê que, em determinados casos, o contratado fica obrigado a
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras. Assinale a alternativa que apresenta o
percentual máximo de acréscimo que o contratado fica obrigado a aceitar no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento: 

 a)  20% (vinte por cento). 
 b)  25% (vinte e cinco por cento). 
 c)  40% (quarenta por cento). 
 d)  50% (cinquenta por cento).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/918911

Questão 111: FEPESE - Adv Aut (DEINFRA SC)/DEINFRA SC/2014
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a alternativa correta em matéria de contrato administrativo.

 a)  É cabível o instituto da revisão para garantir a manutenção da equação econômica financeira do contrato frente aos aumentos inflacionários de determinado
período.

 b)  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

 c)  A instituição, a alteração ou a extinção de tributos ou encargos legais, quando ocorrida após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicará o reajuste destes para mais ou para menos.

 d)  A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contato deverá observar o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou da data do
orçamento a que a proposta se referir.

 e)  A qualquer tempo poderá o contratado requerer o reajuste de preço do contrato na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/996217

Questão 112: FCC - NeR (TJ PE)/TJ PE/Remoção/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A propósito do regime jurídico dos contratos administrativos, é correto afirmar que o 

 a) reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito subjetivo do contratado, encontrando fundamento, inclusive, no caso da prestação de serviços públicos, no
princípio da continuidade dos serviços públicos. 

 b) equilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito subjetivo do contratado, que pode definir unilateralmente o mecanismo para a recomposição daquela
equação, não cabendo à Administração discordar da forma, apenas do valor. 

 c) equilíbrio econômico-financeiro do contrato é definido anualmente, mediante verificação das condições de mercado, sendo permitido ao contratado exigir a
alteração das condições contratadas para viabilizar a prestação material do objeto. 

 d) reequilíbrio econômico-financeiro é direito do contratado, que pode rescindir unilateralmente o contrato na hipótese de não restabelecimento daquela equação
pela Administração Pública. 

 e) reequilíbrio econômico-financeiro é direito do contratado, que pode rescindir unilateralmente o contrato na hipótese de não restabelecimento daquela equação
pela Administração Pública, desde que não se trate de prestação de serviços públicos, quando é necessária a via judicial para rescisão da avença.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/119991

Questão 113: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a alternativa correta: 
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 a) Contratos administrativos típicos são aqueles assim denominados, desde que uma das partes seja entidade integrante da Administração Pública. 
 b) Em se tratando de contratos administrativos, submetem-se apenas a regime jurídico administrativo, não se lhes aplicando, em hipótese alguma, disposições de

direito privado. 
 c) Todo contrato firmado por entidade governamental submete-se a regime jurídico consagrador de prerrogativas em favor dela, como as de modificá-lo ou rescindi-

lo unilateralmente. 
 d) Decretada a nulidade de um contrato administrativo, ficam desconstituídos seus efeitos, impondo-se sempre ao contratado restituir à Administração contratante o

que dela tiver recebido a título de pagamento pelo executado. 
 e) No exercício das prerrogativas que assistem à Administração Pública, admite-se alteração unilateral de contrato administrativo, sendo relevante para

reconhecimento da incidência de condicionamentos e limites a distinção entre aumentos qualitativos e quantitativos de seu objeto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130552

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 7/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No que se refere à fiscalização de obras, julgue o item a seguir.
 
Em obras públicas, o contrato é reajustado após completar um ano de sua publicação no Diário Oficial da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132386

Questão 115: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração contratou a reforma de edifício público e, no curso da execução do contrato, constatou a necessidade de acréscimos nas obras inicialmente contratadas.
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a Administração 

 a) não poderá aditar o contrato para introduzir acréscimos sob pena de violação ao procedimento licitatório. 
 b) somente poderá aditar o contrato para introduzir acréscimo em seu objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 c) poderá alterar o contrato, unilateralmente, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 d) somente poderá alterar o contrato com a concordância do contratado, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do seu valor inicial, cabendo o reequilíbrio

econômico-financeiro de acordo com as condições vigentes no momento da alteração. 
 e) somente poderá alterar o contrato na hipótese de comprovar a ocorrência de eventos supervenientes e sempre até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132649

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Constituição Federal de 1988 (CF) determina que, salvo os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações efetuados pela administração
pública serão contratados mediante processo de licitação pública. Considerando as regras estabelecidas pela legislação que regulamenta as licitações, julgue o item a
seguir.
 
Os contratos administrativos poderão ser acrescidos ou suprimidos unilateralmente pela administração, independentemente do consentimento do contratado, em até 25%
do seu valor inicial atualizado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/137228

Questão 117: FGV - Proc Leg (ALMT)/AL MT/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A União celebrou contrato de obra pública com a empresa X, vencedora de concorrência, para a construção de uma rodovia de 140 (cento e quarenta) km de extensão. O
contrato foi celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. No decorrer da obra, entretanto, a Administração verificou a necessidade de alteração no projeto
contratado, com o acréscimo de serviços e a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses.
 
Diante do exposto, é correto afirmar que 

 a) não é possível a alteração do objeto contratado, embora a prorrogação do prazo, em tese, seja possível. 
 b) é possível o acréscimo, na obra, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mas, por se tratar de contrato com prazo

superior a 12 (doze) meses, é impossível a sua prorrogação. 
 c) é possível o acréscimo, na obra, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, bem como a prorrogação do contrato. 
 d) a alteração unilateral do contrato é permitida, mas não por razão de alteração no projeto contratado. 
 e) desde que haja expressa concordância do contratado, é possível o acréscimo na obra, qualquer que seja o valor, bem como a prorrogação do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/156586

Questão 118: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma obra pública foi contratada para ser executada no prazo de onze meses com valor de R$ 12.000.000,00. Passados os primeiros três meses foi necessário fazer um
aditivo ao valor inicial do contrato de R$ 750.000,00. Após quatro meses, necessitou-se celebrar outro aditivo de R$ 1.200.000,00. Como a obra ainda necessitava de
aditivos, o engenheiro responsável preparou um planejamento de obra e verificou que, de acordo com a Lei nº 8.666/93, o valor máximo do próximo aditivo será de
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 a) R$ 4.050.000,00. 
 b) R$ 450.000,00. 
 c) R$ 1.650.000,00. 
 d) R$ 2.250.000,00. 
 e) R$ 1.050.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/172884

Questão 119: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A União contratou, mediante procedimento licitatório, empresa para a construção de centro de pesquisa tecnológica. No curso da execução do contrato, constatou que
seria necessária a modificação de algumas especificações técnicas, para melhor adequação aos seus objetivos. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, 

 a) a União poderá alterar unilateralmente o contrato, desde que os encargos adicionais para o contratado não ultrapassem 25% do valor original atualizado
monetariamente. 

 b) somente será possível alterar o contrato por acordo entre as partes e desde que não provoque desequilíbrio econômico-financeiro. 
 c) o contrato não poderá ser alterado, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, cabendo a rescisão unilateral pela Administração. 
 d) o contratado não estará obrigado a aceitar a modificação das especificações do objeto caso as mesmas ensejem aumento dos seus encargos, podendo rescindir o

contrato. 
 e) a União poderá alterar unilateralmente o contrato, reestabelecendo, por aditamento, o seu equilíbrio econômico-financeiro quando ocorra aumento dos encargos

do contratado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/184209

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANCINE)/ANCINE/I/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A respeito de contratos com a administração pública, julgue o item a seguir.

Em que pese não ser obrigatório nos contratos administrativos, o reajuste periódico de preços é uma prática de mercado que também deve ser seguida pela
administração pública, de modo a trazer equilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/207765

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Perícia/Engenharia Civil/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Acerca de licitações e contratos, julgue o item subsequente.
 
O limite máximo para acréscimos de serviços em um contrato administrativo cujo objeto seja a reforma de um edifício é de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/230874

Questão 122: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Determinada construtora sagra-se vencedora numa licitação para a reforma do hall de acesso de uma autarquia estadual. O contrato foi assinado no dia 30 de abril, com
duração até 30 de outubro daquele mesmo ano.

Iniciada a execução do contrato, a Administração constata a necessidade de alteração no projeto original, a fim de incluir uma rampa de acesso para deficientes físicos.

Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. 

 a) A alteração do projeto, pela Administração, autoriza a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mas não a prorrogação do prazo de entrega da obra. 
 b) A alteração do projeto, pela Administração, autoriza a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e também a prorrogação do prazo de entrega da obra. 
 c) Os concorrentes que perderam a licitação podem questionar a validade da alteração, exigindo a realização de novo procedimento licitatório para a totalidade da

obra. 
 d) Os concorrentes que perderam a licitação podem questionar a validade da alteração, exigindo a realização de novo procedimento licitatório para a construção da

rampa de acesso para deficientes físicos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238569

Questão 123: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O Governo do Estado do Amazonas, após regular procedimento licitatório, contratou a empresa Engenharia S.A. para a realização de reforma de edifício pertencente ao
citado Estado. De acordo com a Lei no 8.666/93, a empresa Engenharia S.A. fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas
obras em questão até o limite de 

 a) 75% do valor atualizado do contrato. 
 b) 25% do valor contratual originalmente fixado, sem atualização. 
 c) 25% do valor atualizado do contrato. 
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 d) 50% do valor atualizado do contrato. 
 e) 35% do valor contratual originalmente fixado, sem atualização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289723

Questão 124: SMA-RJ (antiga FJG) - Cont (PGM RJ)/Pref RJ/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A alteração unilateral nos contratos de reforma de equipamento obriga que o contratado se submeta às modificações impostas pela Administração, com a condição de
que seja observado o seguinte limite máximo em relação ao objeto contratado: 

 a) 50% 
 b) 40% 
 c) 30% 
 d) 25%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296271

Questão 125: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrador/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
As prerrogativas que conferem à administração pública alguns poderes diante dos contratados após regular procedimento de licitação compreendem, nos termos da Lei
nº 8.666/93, a 

 a)  faculdade de alteração das condições do contrato no curso de sua execução, mediante prévia alteração do edital que instruiu a licitação. 
 b)  possibilidade de alteração unilateral do contrato administrativo por parte da administração, respeitando-se a obrigação de restabelecimento do equilíbrio

econômico-financeiro em favor do contratado, na forma da lei. 
 c)  obrigatoriedade de rescisão do contrato diante de proposta de alteração unilateral por parte da contratada. 
 d)  faculdade de alteração do contrato, afastando-se qualquer possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da contratada. 
 e)  suspensão dos pagamentos devidos aos contratados diante de dificuldades orçamentário-financeiras, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, obrigando-se o

contratado à continuidade da execução contratual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487045

Questão 126: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Especialista/Administrativo e Financeiro/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O regime jurídico dos contratos administrativos originários das licitações confere à Administração Pública, em relação a eles, a prerrogativa de rescindi-los,
unilateralmente, nos casos especificados abaixo, exceto:

 a)  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.
 b)  O atraso injustificado no início da obra, serviço ou forneci menta.
 c)  O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos

ou executados.
 d)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.
 e)  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566384

Questão 127: VUNESP - AP (MPE ES)/MPE ES/Secretaria/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Ao __________, conferido à Administração, corresponde o direito do contratado __________ do contrato administrativo.
 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase.

 a)  poder de alteração unilateral … de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro
 b)  dever de pagamento … de realizar acréscimos ou supressões
 c)  dever de pagar os encargos reajustados … de alterar o objeto
 d)  direito de ver o contrato cumprido … de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro
 e)  poder de alteração unilateral … de realizar acréscimos ou supressões

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708494

Questão 128: IAUPE - Ana Adm (SEMPETQ PE)/SEMPETQ PE/2013
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O equilíbrio econômico-financeiro do contrato é a relação que as partes estabelecem inicialmente, no ajuste, entre _____________________ e _________________ para
a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento.
 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os espaços em branco.

 a)  o preço real / o preço imaginário
 b)  a prestação / a contraprestação
 c)  os encargos do contrato / a retribuição da Administração
 d)  as vantagens / as desvantagens
 e)  o valor justo para o contratado / o valor justo para a contratante

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725509
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Questão 129: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A secretaria de obras de determinado Estado membro da Federação firma, em nome do Estado, e após regular procedimento licitatório, contrato administrativo para a
realização de obra pública. Entre as demais cláusulas do termo de contrato, há dispositivo que prevê a possibilidade de paralisação da obra por parte da Administração,
hipótese em que as partes acordariam a respeito. 

Considerando o caso concreto acima narrado, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STJ. 

 a) Trata-se de hipótese em que o contrato merecia aditivo capaz de resguardar o seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 b) Quando a suspensão das obras se der em razão de interesse público, não há que se falar em indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 c) Como a paralisação da obra constava do termo de contrato, a contratada deveria tê-la embutido no preço contratado. 
 d) Em se tratando de contrato administrativo, era dado à Administração rescindir ou suspender unilateralmente o pactuado sem qualquer indenização. 
 e) A paralisação da obra, já prevista em instrumento contratual integra a álea ordinária, ainda que o termo contratual disponha que haverá acordo a seu respeito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64528

Questão 130: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A coluna I, abaixo, traz as características de três instrumentos jurídicos utilizados para a recomposição da equação econômico-financeira. Já a coluna II traz a
nomenclatura desses institutos. Correlacione as colunas I e II para, ao final, assinale a sequência correta para a coluna I. 

 a) 1 / 2 / 3
 b) 3 / 1 / 2
 c) 2 / 1 / 3
 d) 1 / 3 / 2
 e) 3 / 2 / 1 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64529

Questão 131: FCC - ACE TCE AP/TCE-AP/Apoio Administrativo/Tecnologia da Informação/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração contratou o fornecimento de equipamentos para um hospital que estava em construção. Após a assinatura do contrato de fornecimento, constatou que
teria que reduzir o número de leitos inicialmente estimados, não necessitando, portanto, da integralidade dos equipamentos cujo fornecimento já havia contratado. 

Diante dessa situação, a Administração 

 a) não poderá reduzir o objeto do contrato, exceto se comprovar inequívoca insuficiência de recursos orçamentários decorrente de circunstância superveniente à
contratação.

 b) poderá reduzir o objeto do contrato, até o limite de 25% do valor original atualizado do contrato, independentemente da concordância do contratado, ficando
obrigada a ressarcir os materiais já adquiridos e colocados no hospital, bem como eventuais danos regulamente comprovados.

 c) poderá reduzir o objeto do contrato, apenas se contar com a concordância do contratado e até o limite de 50% do objeto original, que poderá exigir indenização
apenas pelos custos comprovadamente incorridos.

 d) não poderá reduzir o objeto do contrato, salvo se a possibilidade de supressão esteja expressa no Edital e contrato e desde que comprove que decorre, no caso
concreto, de álea econômica extraordinária.

 e) poderá reduzir o objeto do contrato, com base no poder de alteração unilateral assegurado à Administração, sem qualquer limitação, cabendo ao contratado o
reequilíbrio econômico-financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69560

Questão 132: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Arquiteto/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
As irregularidades normalmente associadas à celebração e administração de contratos de execução de obras de arquitetura e engenharia incluem 

a criação de aditivos a fim de contemplar alterações de projeto ou do cronograma físico-financeiro.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75012

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Arquiteto/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
As irregularidades normalmente associadas à celebração e administração de contratos de execução de obras de arquitetura e engenharia incluem 

alteração do contrato, unilateralmente pela administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75015

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

A administração pública, ao suprimir parte do objeto de um contrato, provocou modificações no valor inicial contratual. Nessa situação, o contrato poderá ser rescindido
mediante requerimento da empresa contratada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75511

Questão 135: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Sabendo que a NBR 13752 fixa as diretrizes básicas, conceitos, critérios e procedimentos relativos às perícias de engenharia na construção civil, bem como prescreve
diretrizes para apresentação de laudos e pareceres técnicos, julgue o item. 

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela administração, quando houver modificação
do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, ou quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. No caso de acréscimos, o valor do contrato poderá ser aumentado até o limite de 25% do seu valor inicial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80735

Questão 136: CEPERJ - APO SEPLAG RJ/SEPLAG RJ/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Por ato unilateral da Administração Pública foi imposto ao contratado, pessoa jurídica de direito privado, ônus não previsto no contrato administrativo. Consoante as
regras aplicáveis, é correto afirmar que essa imposição: 

 a) deve ser suportada pelo orçamento da contratada vez que pode ocorrer mudança unilateral do contrato por ato da Administração. 
 b) pode ser objeto de negociação entre a Administração Pública e a contratada, gerando aumento ou diminuição dos preços anteriormente fixados. 
 c) gerará reajuste no preço ou na tarifa ajustada diante da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 d) implicará a extinção do contrato administrativo por impossibilidade de alteração unilateral do contrato. 
 e) acarretará a suspensão do contrato administrativo por ser motivo de força maior imprevisível para as partes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98484

Questão 137: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
No curso da execução de contrato administrativo regido pela Lei no 8.666/1993 para a construção de uma rodovia, identificou-se a necessidade de alteração do projeto
inicial para melhor adequação técnica. A alteração importou majoração dos encargos do contratado, em relação àqueles tomados por base para o oferecimento de sua
proposta na fase de licitação. Diante dessa situação, a Administração contratante 

 a) poderá alterar unilateralmente o contrato, desde que a alteração do projeto não importe acréscimo de mais de 50% do objeto. 
 b) poderá alterar o contrato de forma consensual com o contratado, assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro, que não poderá superar 25% do valor do

contrato. 
 c) poderá alterar unilateralmente o contrato, sem necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que somente é devido nas hipóteses de álea

econômica extraordinária. 
 d) poderá alterar unilateralmente o contrato, reestabelecendo o seu equilíbrio econômico-financeiro por aditamento contratual. 
 e) somente poderá alterar o contrato se contar com a concordância do contratado e assegurado o seu reequilíbrio econômico-financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/104956

Questão 138: FAURGS - AJ (TJ RS)/TJ RS/Apoio Especializado/Engenharia Mecânica/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
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Segundo o Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os contratos regidos por essa lei somente poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

 a)  pela Administração, unilateralmente. 
 b)  por acordo das partes ou unilateralmente pela Administração. 
 c)  por acordo das partes, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço. 
 d)  por acordo das partes, quando necessária a modificação da forma de pagamento. 
 e)  por acordo das partes, quando conveniente a substituição da garantia de execução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/214631

Questão 139: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração Pública realizou regular licitação para contratação de obras de construção de uma unidade escolar. No curso das obras foi identificada necessidade de
alteração do material previsto para implantação do sistema de esgoto, com majoração dos custos incorridos pela contratada, em razão de alteração de diretrizes pela
empresa responsável pela captação e tratamento. A Administração Pública alterou unilateralmente o contrato para contemplar a adequação às novas diretrizes. Nesse
caso, 

 a)  deverá ser promovido o aditamento do contrato para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que restou demonstrada a imprevisibilidade e
inevitabilidade da alteração. 

 b)  fica o contratado obrigado a aceitar a alteração unilateral, não sendo exigível qualquer majoração no valor uma vez que o aumento dos encargos não se deu por
vontade da administração, mas sim por razões técnicas. 

 c)  deverá ser rescindido o contrato e promovida nova licitação, não cabendo qualquer indenização ao contratado, tendo em vista que a Administração não deu causa
à alteração e que as obras não foram concluídas. 

 d)  deverá ser realizada licitação para contratação apenas da construção do sistema de esgoto, permanecendo válido o contrato para o restante da obra e reduzindo-
se o objeto do contrato original e o respectivo valor a ser pago. 

 e)  deverá ser formalizado o contrato com dispensa de licitação para as novas obras necessárias, como forma de promover o reequilíbrio econômico financeiro do
contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/225431

Questão 140: AOCP - Ana Proj (BRDE)/BRDE/Engenharia/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Contrato, de forma geral, é um acordo de vontades. Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Com relação à
alteração de contratos administrativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Quando é verificada tecnicamente a inaplicabilidade dos termos contratuais originais, a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do
modo de fornecimento, é assegurada por lei.

II. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes não necessariamente
deverão ser pagos pela Administração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato.

III. Não se caracteriza alteração de contrato administrativo e, portanto, dispensa celebração de aditamento, a variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas.

IV. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente, com as devidas justificativas, somente pela Administração, como preconiza a Lei Federal N.º
8.666/93.

V. Tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos quando ocorridos após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão a revisão destes para menos.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/349132

Questão 141: CESGRANRIO - Prof Jun (BR)/BR/Engenharia Civil/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em uma certa empresa pública, foram adquiridas, por processo licitatório, 12 unidades de determinado material. Após a assinatura do contrato, o engenheiro verificou
que seriam necessárias mais 5 unidades e pensou em aditivar o contrato. Analisando a Lei nº 8.666/1993, ele verificou que o contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições, acréscimos até um determinado percentual do valor inicial atualizado do contrato.

Como não há atualização do valor inicial, com base nessa lei, o número máximo de peças que pode ser acrescido ao contrato é 

 a)  2 
 b)  3 
 c)  4 
 d)  6 
 e)  8

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350828
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Questão 142: IBFC - Tec IE (INEP)/INEP/Área I/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Compreende determinação estatal imprevisível, que não se relaciona diretamente com o contrato, mas onera, reflexa e substancialmente a sua execução; configura álea
administrativa extraordinária e extracontratual:

 a)  fato do príncipe.
 b)  extinção do contrato.
 c)  fato da administração.
 d)  fato de equilíbrio contratual.
 e)  álea de equilíbrio contratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/370992

Questão 143: AOCP - Aud (TCE-PA)/TCE-PA/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
De acordo com a Lei 8.666/93, os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração

 a)  quando conveniente a substituição da garantia de execução.
 b)  quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
 c)  quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
 d)  quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.
 e)  para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da

obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400953

Questão 144: CCC IFCE - Ass (IF CE)/IF CE/Administração/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Certo de que os contratos regidos pela Lei n° 8.666/93, texto atualizado, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, por acordo entre as partes, segundo a
supracitada lei, não apresenta caso de alteração por acordo entre as partes:

 a)  Quando conveniente a substituição da garantia de execução.
 b)  Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço.

 c)  Quando for necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

 d)  Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
 e)  Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656589

Questão 145: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Apoio Especializado/Contabilidade/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Administração Pública e empresa privada firmaram contrato administrativo para a reforma de um edifício. Nessa hipótese, a empresa contratada fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até o limite de

 a) 30% (trinta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 c) 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 d) 40% (quarenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 e) 65% (sessenta e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687636

Questão 146: NC-UFPR - Ass Prev (FOZPREV)/FOZPREV/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos casos em que contratos regidos na Lei 8.666/93 poderão ser alterados, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da
esquerda.

1. Unilateralmente pela Administração. 
2. Por acordo das partes.

(   ) Quando conveniente a substituição da garantia de execução.

(   ) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

(   ) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
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(   ) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra
ou serviço.

(   ) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 

 a)  2 – 1 – 2 – 2 – 1. 
 b)  1 – 2 – 1 – 1 – 1. 
 c)  2 – 1 – 2 – 1 – 1. 
 d)  1 – 2 – 2 – 2 – 1. 
 e)  1 – 1 – 2 – 2 – 1.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/780810

Questão 147: CAIPIMES - Eng (Pref Sto André)/Pref Santo André/II Civil/2012
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Imagine que você administra o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Santo André e uma empreiteira e que, além deste serviço, você também fiscaliza a
execução da obra. O contrato em questão versa sobre a reforma de um prédio público e seu valor é R$ 503.650,00. Durante a execução dos serviços, fez-se necessária a
execução de 10 blocos de concreto armado com as seguintes dimensões: 2,00 x 1,00 x 0,50 m (taxa de armadura 50 kg/m3). O BDI e os encargos sociais constantes no
contrato são respectivamente 30% e 100%. Este serviço não fora previamente previsto no projeto, porém se mostrou imprescindível para a manutenção da segurança do
prédio. A empresa contratada apresentou um custo para a execução dos 10 blocos, e você, como fiscal da obra, tem que se posicionar a respeito.
 
Todos os processos de contratação pelo serviço público, seja Estadual, Municipal ou Federal, são regidos pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Considerando a
situação em pauta, é correto afirmar:

 a)  O contrato firmado pode ser aditado em até 50% de seu valor inicial. Logo, respeitando-se os demais itens da legislação, é possível executar os blocos por
intermédio da execução de um aditivo contratual.

 b)  O contrato firmado pode ser aditado em até 25% de seu valor inicial. Logo, respeitando-se os demais itens da legislação, é possível executar os blocos por
intermédio da execução de um aditivo contratual.

 c)  Firmado o contrato entre a empreiteira e o órgão público, este não mais pode ser alterado por configurar fato superveniente à licitação.
 d)  À luz da legislação em vigor, o contrato pode ser alterado, independentemente do valor inicial, principalmente em se tratando de serviços não previstos

inicialmente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250670

Questão 148: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos regidos pela Lei no 8.666/1993 poderão ser alterados, entre outros motivos, 

 a) para adequar a remuneração do contratante à taxa de juros média do mercado. 
 b) sempre que a inflação superar os índices anuais superiores a 12 pontos percentuais. 
 c) quando necessária a modificação do valor contratual − e por acordo das partes − em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos

limites permitidos por esta Lei.
 d) unilateralmente pela Administração, quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 e) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65148

Questão 149: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Apoio Especializado/Contadoria/2011
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação à possibilidade de alteração unilateral dos contratos pela Administração Pública, considere as afirmativas abaixo: 

I. Caso seja alterada a quantidade da obrigação, não está o contratado obrigado a aceitar o acréscimo, se este ultrapassar a 15% do valor inicial atualizado
do contrato. 

II. Na eventualidade de alterações quantitativas, caso tenha acréscimo no serviço, o contrato não poderá receber mais na proporção do acrescido,
desrespeitando o preço contratado originalmente. 

III. As modificações qualitativas no contrato não têm proporção pré-fixada, nem precisam necessariamente respeitar a essência do objeto do contrato, pois
o princípio que prevalece é o da supremacia do interesse público. 

IV. Cabe a alteração unilateral, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. 

V. Cabe a alteração unilateral, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por essa Lei. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65213

Questão 150: CEBRASPE (CESPE) - AA (PREVIC)/PREVIC/Contábil/2011
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item, relativo à administração de contratos. 

O gestor público pode, unilateralmente, diminuir o valor do contrato administrativo previamente estipulado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/108666

Questão 151: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Engenharia Civil/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação aos contratos administrativos previstos na Lei n.º 8.666/1993, julgue o seguinte item. 

Os contratos regidos pela referida lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela administração, quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei em questão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/20019

Questão 152: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Orçamento/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item que se segue, relativo a contratos, compras e convênios. 

Apesar de os contratos serem sempre atos jurídicos bilaterais, a administração poderá modificá-los unilateralmente, desde que para melhor adequação às finalidades do
interesse público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/73711

Questão 153: CESGRANRIO - PB (BNDES)/BNDES/Arquitetura/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A alteração de contratos administrativos com o poder público é um tema de interesse para o contratado e para a Administração Pública. 

A esse respeito, afirma-se que

 a) a alteração das condições de pagamento deverá ser feita mediante termo aditivo ao contrato. 
 b) a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro será mensurado em contrato com terceirizados. 
 c) as alterações devem ser de comum acordo entre as partes. 
 d) as modificações do regime de execução dependem do contratado. 
 e) os prazos de início das etapas de execução, conclusão e entrega deverão ser publicados em Diário Oficial pela contratada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/81952

Questão 154: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 5 - Biblioteconomia/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos princípios inerentes ao serviço público e às características do contrato administrativo, julgue o seguinte item.
 
Entre as cláusulas exorbitantes presentes no contrato administrativo, destaca-se a possibilidade de a administração pública alterar unilateralmente as cláusulas
contratuais, independentemente de qualquer motivação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/149440

Questão 155: FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
NÃO é causa de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo:

 a) a elevação da carga tributária incidente de forma específica sobre a atividade objeto da prestação contratual. 
 b) a situação de fato preexistente à contratação, mas que não era de possível conhecimento à época de sua celebração e que onera o contratado. 
 c) a necessidade de atualização periódica da expressão monetária do contrato. 
 d) o fato imprevisível da natureza que atrasa ou torna mais custosa a prestação contratual. 
 e) a modificação superveniente do projeto a ser executado pelo contratado, por razões de conveniência da Administração.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179905

Questão 156: FCC - ADP (DPE SP)/DPE SP/Arquiteto/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Uma construtora contratada para execução de obra pública, diante da falta de um determinado material de acabamento especificado em contrato, propôs outro
compatível. Esse caso,

 a)  não caracteriza alteração de contrato e requer licitar apenas o material proposto. 
 b)  caracteriza alteração de contrato e requer a reelaboração de planilha de quantitativos e preços unitários. 
 c)  caracteriza alteração de contrato e requer restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
 d)  não caracteriza alteração de contrato, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
 e)  caracteriza apenas alteração de contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/182288

Questão 157: CESGRANRIO - Prof Jun (BR)/BR/Arquitetura/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Um órgão público contratou uma única empresa, por meio de licitação, para a reforma de um edifício, cuja obra fora cotada em R$ 1.000.000,00. Durante a execução da
obra, com a mudança da localização de uma sala-cofre, verificou-se a necessidade de reforço estrutural, orçado pela empresa responsável em R$ 300.000,00, não
previstos no escopo inicial. Considerando-se as regras específicas da Lei no 8.666/1993, o procedimento a ser adotado para a inclusão dessa necessidade no valor total do
contrato é a realização de um(a) 

 a)  aditivo no contrato no valor de 30% com a mesma empresa. 
 b)  aditivo no contrato no valor de 25% com a mesma empresa e uma contratação direta emergencial de 5%. 
 c)  nova contratação direta emergencial de 30%. 
 d)  contratação direta emergencial de 30% com a mesma empresa. 
 e)  contratação direta emergencial de 25% com a mesma empresa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227710

Questão 158: CEBRASPE (CESPE) - Tec AE (DPU)/DPU/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos administrativos podem, com as devidas justificativas, ser alterados unilateralmente pela administração, quando

 a) for conveniente a substituição da garantia de execução. 
 b) se buscar restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração

da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 c)  houver necessidade de modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

 d) for necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

 e) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632762

Questão 159: COVEST-COPSET - Eng (UFRPE)/UFRPE/Engenharia Civil/2010
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Segundo a Lei 8666/93 e suas alterações, referentes à seção III – Da Alteração dos Contratos, os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

1)  por acordo entre as partes, quando conveniente a substituição da garantia de execução;

2)  unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do projeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

3)  unilateralmente pela Administração, quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

Está(ão) correta(s): 

 a)  1 e 2, apenas. 
 b)  2 e 3, apenas. 
 c)  1 e 3, apenas. 
 d)  1, apenas 
 e)  1, 2 e 3.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/755597

Questão 160: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos contratos administrativos, julgue o item subsequente.
 
É permitida a alteração unilateral dos contratos administrativos para o restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
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contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando-se área econômica extraordinária e extracontratual.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/5765

Questão 161: CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Técnica Administrativa/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos contratos administrativos celebrados pela administração pública e à Lei de Licitações, julgue os itens subsequentes. 

É possível a alteração unilateral pela administração pública do contrato administrativo celebrado na hipótese de reforma de edifício, até o limite de 50% do valor inicial
atualizado do contrato, para os seus acréscimos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7766

Questão 162: FUNRIO - Ana (INSS)/INSS/Serviço Social/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)

Constitui possibilidade de alteração de contrato administrativo regido pela Lei nº 8666/93 o que segue: 

 a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
 b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mesmo que não mantido o valor inicial atualizado,

permitida a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de
obra ou serviço.

 c) Quando for inconveniente a substituição da garantia de execução.
 d) Quando o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 40% (quarenta por
cento) para os seus acréscimos.

 e) Quando for necessária a modificação do regime de execução da obra, vedada esta modificação em relação a serviços.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/29961

Questão 163: CEBRASPE (CESPE) - AnaTA MIN/MIN/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos convênios e aos contratos administrativos, julgue o próximo item. 

O regime jurídico dos contratos administrativos confere à administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente, com vistas à melhor adequação às finalidades do
interesse público, mas não permite rescindilos em qualquer caso em decisão unilateral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/63773

Questão 164: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANAC)/ANAC/Área 1/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Quanto aos contratos administrativos celebrados em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue.
 
Os contratos administrativos poderão ser alterados, unilateralmente, pela administração, para acrescer ou diminuir, quantitativamente, no caso de obras, serviços e
compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/169119

Questão 165: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A alteração do contrato administrativo, para recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, 

 a)  é direito do contratado e pode ser por ele unilateralmente efetuada, dentro dos estritos limites da autorização legal. 
 b)  pode ser efetuada por acordo das partes, mesmo que as condições para essa recomposição não estejam disciplinadas no contrato. 
 c)  é direito do contratado e deve ser efetuada unilateralmente pela Administração, desde que prevista pelo próprio contrato. 
 d)  é direito do contratado, mas depende de acordo entre as partes, podendo ser negado pela Administração por motivos de conveniência e oportunidade. 
 e)  deve ser efetuada por acordo das partes, apenas se o contrato disciplinar as hipóteses e a forma em que essa recomposição deva se conduzir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/189285

Questão 166: ESAF - AA (ANA)/ANA/Administração/2009



20/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19624613/imprimir 35/42

Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Sabendo-se que um contrato administrativo qualquer tem por objeto a pavimentação de 100 Km de rodovia, pelo valor total de R$ 200.000,00, pode-se afirmar que,
mantidas as condições inicialmente previstas, à Administração é permitido determinar à contratada o acréscimo do contrato para a pavimentação: 

 a)  de até 125 Km de rodovia, caso em que o valor total sobe para até R$ 250.000,00. 
 b)  de até 125 Km de rodovia, desde que o valor total se mantenha em R$ 200.000,00. 
 c)  de até 150 Km de rodovia, caso em que o valor total sobe para até R$ 250.000,00. 
 d)  de até 150 Km de rodovia, caso em que o valor total sobe para até R$ 300.000,00. 
 e)  de até 150 Km de rodovia, desde que o valor total se mantenha em R$ 200.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/212639

Questão 167: MS CONCURSOS - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2009
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação aos contratos administrativos aponte a alternativa correta: 

 a)  Para a prorrogação dos contratos, além do disposto na Lei 8.666/93 quanto aos prazos, deve haver justificação por escrito e autorização prévia da autoridade
competente para celebrar o contrato. 

 b)  Nos casos especificados na Lei 8.666/93 a Administração pode firmar contratos com prazo de vigência indeterminado. 
 c)  O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor do contrato corrigido caracteriza alteração do mesmo e, por isso, deve ser sempre

registrado por aditamento. 
 d)  Mesmo havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração poderá restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro

inicial por simples apostila.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483768

Questão 168: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação aos contratos administrativos é correto afirmar que: 

 a) podem sofrer alteração unilateral de natureza quantitativa ou qualitativa. 
 b) não podem ser celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista. 
 c) só podem ser rescindidos se houver inadimplemento de obrigações por parte do contratado. 
 d) são formalizados por instrumento escrito, salvo quando se tratar de compra de bens móveis. 
 e) nulos não conferem ao particular o direito à indenização pelo que já tiver executado anteriormente à declaração de nulidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/26432

Questão 169: CEBRASPE (CESPE) - AFRE ES/SEFAZ ES/2008
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item que se segue. 

Nos contratos administrativos, a administração pública dispõe da faculdade de promover a alteração unilateral do contrato. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43752

Questão 170: CEBRASPE (CESPE) - ACE/MDIC/2008
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Quanto aos contratos, no âmbito do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. 

Nos contratos administrativos, é vedada a alteração unilateral pela administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/55386

Questão 171: CESGRANRIO - Ana Amb (INEA)/INEA/AUDITOR/2008
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A cláusula rebus sic stantibus, ínsita aos contratos administrativos, se opõe à idéia de 

 a) quase-contratos. 
 b) inexigibilidade de licitação. 
 c) exceção de contrato não cumprido. 
 d) imutabilidade das disposições contratuais. 
 e) continuidade da prestação dos serviços públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/176610

Questão 172: CONSULPLAN - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2008
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
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É INCORRETO afirmar que os contratos regidos pela Lei Federal nº 8666/93 (que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências) poderão ser alterados, com as devidas justificativas, no seguinte caso: 

 a) Unilateralmente pela Administração quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 b) Unilateralmente pela Administração quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,

nos limites permitidos pela mencionada lei. 
 c) Unilateralmente pela Administração quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 d) Por acordo das partes quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 e) Por acordo das partes quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/304783

Questão 173: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2007
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Aspectos importantes da fiscalização de uma obra pública em que o pagamento é feito por serviços executados são a medição dos quantitativos e o atestado da
qualidade desses serviços. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes. 

Se a fiscalização comprova que o serviço foi executado em conformidade com os padrões de qualidade do respectivo edital, mas o quantitativo executado difere do
previsto, o pagamento deve ser liberado de imediato, proporcionalmente ao quantitativo executado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/6000

Questão 174: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2007
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Aspectos importantes da fiscalização de uma obra pública em que o pagamento é feito por serviços executados são a medição dos quantitativos e o atestado da
qualidade desses serviços. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes. 

Os reajustamentos têm como principal objetivo a atualização dos preços contratuais em função da inflação registrada no setor e somente serão permitidos se definidos
nas regras do edital, sem qualquer exceção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/6003

Questão 175: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2007
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 a) o contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente pela administração pública, justificadamente, quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 b) havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato; 

 c) as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado; 
 d) a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, mantendo

intactos os efeitos já produzidos; 
 e) não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113548

Questão 176: FADEMS - Tec I (MPE MS)/MPE MS/Administrativa/Assistente Administrativo/2007
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa correta: 

 a)  Cabe ao contratante a escolha da modalidade de garantia contratual. 
 b)  Desde que devidamente justificado, a Administração Pública poderá firmar contrato com prazo indeterminado. 
 c)  O instrumento de contrato é facultativo 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. 
 d)  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
 e)  A contratante é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/535488

Questão 177: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Administração/2006
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item a seguir acerca da administração de contratos administrativos. 

Diferentemente do que acontece nos contratos privados, no contrato administrativo uma das partes possui a prerrogativa de modificação unilateral do contrato, desde
que respeitados os direitos do contratado e mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92802

Questão 178: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2006
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Assinale a hipótese em que a alteração do contrato administrativo poderá se dar independentemente da anuência do contratado. 

 a)  Para a substituição da garantia da execução. 
 b)  Em razão de acréscimo no objeto que represente 30% do valor inicial atualizado do contrato de reforma de edifício. 
 c)  Para modifi car a forma de pagamento. 
 d)  Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 e)  Em razão de acréscimo no objeto equivalente à 30% do valor inicial atualizado do contrato de locação de equipamentos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148784

Questão 179: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2006
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Empresa “A”, contratada legitimamente pela Administração Pública para a execução de uma obra sob o regime de empreitada integral em 24/02/2006, para a entrega
em 30/09/2006, já passa a providenciar, em 1/03/2006, a compra dos materiais necessários para a realização da obra, mediante pagamento a vista, com prazo de
entrega fixado pelo fornecedor em 20 dias.
 
Em 02/03/2006, a Empresa “A” é surpreendida pela Administração contratante que noticia a necessidade de suprimir parte da obra contratada em 15%.

Com base na situação acima narrada, assinale a opção verdadeira. 

 a)  A supressão noticiada pela Administração contratante ultrapassa o limite permitido e, portanto, é ilegal. 
 b)  De posse da nota fiscal de compra dos materiais, a empresa poderá ser ressarcida pelos custos de sua aquisição. 
 c)  A Administração somente deverá responsabilizar-se pelos custos de aquisição de materiais já postos no local dos trabalhos. 
 d)  A Administração caso venha a custear os materiais adquiridos pela empresa “A”, o fará sem correção monetária. 
 e)  Ainda que regularmente comprovados, a Empresa “A”não fará jus à indenização por outros danos decorrentes da supressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148785

Questão 180: FEPESE - Aud (TCE-SC)/TCE-SC/2006
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considere as seguintes afirmativas:

I. Os contratos administrativos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, por acordo das partes, quando for conveniente a substituição da garantia de
execução.

II. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial
atualizado do contrato.

III. A variação do valor contratual para fazer face ao reajustamento de preços previsto no próprio contrato não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

IV. O contratado é obrigado a reparar, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.

Está(ão) correta(s), com fundamento na Lei n. 8.666/93, em sua redação atual: 

 a) Apenas a afirmativa IV. 
 b) Apenas as afirmativas II e III. 
 c) Apenas as afirmativas II e IV. 
 d) Apenas as afirmativas III e IV. 
 e) Todas as afirmativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266141

Questão 181: CEBRASPE (CESPE) - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Auxiliar de Biblioteca e Arquivo/2006
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Julgue o item a seguir, no que diz respeito ao conceito de administração pública e a atos e contratos administrativos.
 
Os contratos administrativos são, em princípio, mutáveis, resguardado ao contratado particular o direito à manutenção das condições econômicas vigentes na época da
contratação, o que se costuma designar equilíbrio econômico-financeiro. Esse direito aplica-se mesmo que a mudança do contrato decorra do interesse público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629720

Questão 182: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
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Acerca de licitação e contratos na administração pública federal, julgue o item a seguir. 

Em virtude da proteção constitucional do ato jurídico perfeito em matéria administrativa, é vedado à União alterar unilateralmente cláusulas contratuais em contratos
administrativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4083

Questão 183: FCC - Aud (TCE-PI)/TCE-PI/2005
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em matéria de contratos administrativos regidos pela Lei no 8.666/93, caso não haja, em um contrato de obra, previsão de preços unitários, a alteração contratual, nos
limites legais, para redução ou ampliação do objeto, 

 a) é possível, devendo os preços unitários ser fixados mediante acordo das partes. 
 b) é possível, devendo os preços unitários ser fixados por ato unilateral da Administração. 
 c) é possível, devendo os preços unitários ser definidos por ato unilateral do contratado privado. 
 d) é possível, devendo os preços unitários ser definidos por nova licitação. 
 e) não é possível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/186678

Questão 184: SMA-RJ (antiga FJG) - TCE (TCM-RJ)/TCM-RJ/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O Município do Rio de Janeiro firmou contrato administrativo com determinada empresa, para realização de obra pública de grande vulto. Insatisfeito com a inobservância
do cronograma de execução, o Município resolveu alterar unilateralmente as cláusulas a ele referentes. É lícito afirmar que: 

 a) agiu o Município no estrito limite do poder de autotutela conferido à Administração 
 b) pode o Município, usando de suas prerrogativas, fazer alteração nas cláusulas referentes à execução da obra, independentemente do equilíbrio econômico

financeiro 
 c) é cabível a rescisão administrativa a qualquer título, não podendo o contratado opor-se à pretensão administrativa, salvo prévia autorização do Tribunal de Contas 
 d) é possível ao Município fazer a alteração unilateral da cláusula referente à execução da obra, desde que recompostos os preços pactuados

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93636

Questão 185: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/"B"/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
O contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente no caso de 

 a) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela legislação. 
 b) quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. 
 d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 e) restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração, para a justa remuneração da obra,

serviço ou fornecimento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198064

Questão 186: ESAF - ASS CHAN (MRE)/MRE/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Os contratos administrativos, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser alterados, unilateralmente, pela própria Administração, quando for necessário modificar o seu
valor, em decorrência de acréscimos quantitativos do seu objeto, no caso particular de reforma de edifício, até o limite máximo de 

 a) 10%. 
 b) 20%. 
 c) 25%. 
 d) 30%. 
 e) 50%.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/310283

Questão 187: FCC - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em matéria de contratos administrativos, é INCORRETO afirmar que o regime jurídico a eles aplicados confere à Administração Pública a prerrogativa de 

 a)  ocupar, nos casos de serviços essenciais, provisoriamente, bens móveis e imóveis, dentre outros, inclusive na hipótese de rescisão contratual. 
 b)  modificá-los, unilateralmente, para adequar às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. 
 c)  rescindi-los, unilateralmente, nos casos previstos em lei. 
 d)  aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 e)  alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias desses contratos, sem a concordância do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378050
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Questão 188: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação às licitações e aos contratos administrativos, julgue o seguinte item.
 
A chamada cláusula rebus sic stantibus é aplicável aos contratos administrativos, no regime legal em vigor, e permite que o contratado obtenha a alteração das condições
contratuais, para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/406511

Questão 189: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação ao disposto acerca de licitação, contratos administrativos e bens públicos, julgue o item a seguir.
 
As chamadas cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado, com fundamento
no interesse público e na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474869

Questão 190: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/2004
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Quanto a atos administrativos, licitação e contratos administrativos, julgue o item a seguir.
 
Nos contratos administrativos, o reajuste ocorre nos casos de existência de situações novas que coloquem em xeque o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste,
enquanto a recomposição de preço significa a alteração do valor a ser pago em função da variabilidade do valor determinante da composição do preço.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474885

Questão 191: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2003
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considerando o disposto acerca dos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
A administração pública só poderá alterar ou modificar unilateralmente o contrato administrativo em caso estritamente previsto em lei, conforme aquilo que se considerar
cláusulas exorbitantes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/303029

Questão 192: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2003
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Considerando o disposto acerca dos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos podem, de acordo com a lei, ser alteradas sem concordância anterior do contratado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/303034

Questão 193: FCC - AJ TRE AC/TRE AC/Judiciária/2003
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Administração Pública e a empresa vencedora da concorrência pública assinaram um contrato para fornecimento de bens, que vem sendo executado normalmente.
Tendo refeito os cálculos de suas necessidades, a Administração Pública, com a devida justificação, pretende alterar o contrato para diminuição quantitativa de vinte por
cento do objeto do contrato. Nesse caso, a Administração poderá 

 a)  alegar a cláusula rebus sic stantibus e obter, apenas pela via judicial, a diminuição pretendida. 
 b)  solicitar e obter a diminuição pretendida, o que somente ocorrerá se houver acordo com a contratada. 
 c)  fazê-lo, mas deverá indenizar a contratada mesmo que esta não tenha efetuado gastos para cumprimento do contrato. 
 d)  fazê-lo unilateralmente, porque a diminuição pretendida está dentro do percentual legalmente previsto. 
 e)  fazê-lo unilateralmente, porque a prevalência do interesse público determina a liberdade de cancelar qualquer parcela do contrato a cumprir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/374264

Questão 194: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
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Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)

Embora se disponha de um arcabouço legal para a concessão de serviços públicos, a situação jurídica desses serviços não se depreende apenas da leitura fria da
legislação respectiva (Leis n.º 8.987/1995, n.o 9.074/l995 e n.º 9.648/1998, e ainda a Lei n.º 8.666/1993), sendo imprescindível igualmente o domínio da doutrina,
exposta em copiosa literatura, assim como da jurisprudência.  

Tendo por base as leis e a doutrina do direito administrativo, julgue o item que se segue. 

Em contratos administrativos, o poder exorbitante da administração consiste na faculdade de o Poder Público alterar ou extinguir unilateralmente o ajuste.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/17988

Questão 195: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em decorrência de auditoria realizada no setor de contratos de uma empresa pública do DF, foram constatadas as seguintes ocorrências: 

contrato A - contrato de prestação de serviços contínuos celebrado com vigência de sessenta meses;
contrato B - contrato de obra pública cujo valor, inicialmente fixado em R$ 150.000,00, foi alterado para R$ 250.000,00;
contrato C - contratação sem licitação de escritório de advocacia de notória especialização para a proposição de ações de indenização contra quem cause prejuízo
ao patrimônio da entidade;
contrato D - contrato de fornecimento de mão-de-obra para exercer atividades-fim da entidade;
contrato E - contrato para fornecimento de material de expediente que fora formalizado em R$ 100.000,00 e posteriormente reduzido para R$ 50.000,00.

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue o item que se segue. 

Caso a redução do valor do contrato E, de 50% do valor original, tenha decorrido de acordo celebrado entre as partes, a cláusula que promoveu a referida redução deve
ser considerada válida. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/52944

Questão 196: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Com relação aos atos e contratos administrativos, julgue o item a seguir. 

Entre as cláusulas exorbitantes, implícitas nos contratos administrativos, está a possibilidade de esses contratos serem unilateralmente alterados pela administração
pública - procedimento que seria inaceitável em contratos civis e mercantis. Assim, em uma situação hipotética em que o órgão contratante sofre redução de dotações
orçamentárias, o contrato pode ser alterado, independentemente de consentimento da empresa contratada, para efeito de os pagamentos, inicialmente ajustados para
serem efetuados em moeda corrente, serem feitos em títulos da dívida pública a partir da alteração. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53365

Questão 197: FCC - TJ TRT20/TRT 20/Administrativa/2002
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
A Lei no 8.666/93, ao disciplinar os contratos administrativos, estabelece a seguinte regra em seu art. 65, § 1º :

"O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, 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 seus acréscimos."

Segundo essa Lei, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nessa regra, 

 a)  sem exceção. 
 b)  salvo as supressões resultantes de acordo das partes. 
 c)  salvo os acréscimos resultantes de acordo das partes. 
 d)  salvo os acréscimos ou supressões resultantes de acordo das partes. 
 e)  salvo os acréscimos ou supressões resultantes do poder de alteração unilateral dos contratos próprio da Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/383753

Questão 198: ESAF - Proc (BACEN)/BACEN/2001
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação ao contrato administrativo, é correto afirmar: 

 a) a modalidade de garantia do contrato será fixada no edital, a critério da autoridade licitante. 
 b) o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preços e convite. 
 c) a alteração unilateral do contrato, por acréscimo, está limitada a 50% (cinqüenta por cento) do seu valor inicial em caso de reforma de equipamento. 
 d) os recebimentos provisório e definitivo do objeto do contrato poderão ser dispensados nos casos de gêneros perecíveis. 
 e) a decretação de concordata do contratado é motivo para a rescisão do contrato administrativo.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38734

Questão 199: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2001
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)
Em relação a licitação e contratos administrativos, julgue o item que se segue. 

A natureza especial do contrato administrativo, caracterizado pela presença das chamadas cláusulas exorbitantes do direito comum, permite a uma das partes, a
administração, alterar unilateralmente a avença, vinculando o contratado à nova obrigação, quando houver modificação do respectivo projeto. Nessa situação, o
contratado deve cumprir a nova regra, sendo-lhe garantida, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/89814

Questão 200: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/1999
Assunto: Alteração contratual (art. 58, inciso I e §§1º e 2º, e art. 65, lei 8666)

Quanto à alteração unilateral do contrato administrativo, não é correto afirmar: 

 a) pode ocorrer quando houver modificação do projeto técnico contratado
 b) existe um limite percentual para acréscimos ou supressões no objeto contratado
 c) à faculdade de alteração unilateral do contrato corresponde a obrigação do Poder Público em manter o equilíbrio econômico financeiro da avença
 d) insere-se entre as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos
 e) pode ser determinada pelo Poder Judiciário

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/5002
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Gabarito
1) E  2) B  3) A  4) A  5) Certo  6) E  7) E
8) C  9) E  10) A  11) E  12) C  13) Certo  14) D
15) C  16) A  17) A  18) A  19) B  20) E  21) E
22) B  23) E  24) E  25) Certo  26) Errado  27) C  28) E
29) B  30) D  31) C  32) C  33) C  34) A  35) Certo
36) Errado  37) Errado  38) A  39) Errado  40) Certo  41) A  42) C
43) B  44) A  45) B  46) E  47) E  48) A  49) A
50) C  51) C  52) C  53) E  54) Certo  55) A  56) C
57) C  58) C  59) C  60) B  61) D  62) C  63) A
64) B  65) Errado  66) B  67) A  68) C  69) E  70) D
71) B  72) A  73) C  74) A  75) D  76) Errado  77) B
78) D  79) Anulada  80) C  81) D  82) Certo  83) Errado  84) A
85) E  86) Errado  87) D  88) Certo  89) Errado  90) Certo  91) B
92) B  93) Errado  94) Certo  95) Certo  96) B  97) A  98) Certo
99) Errado  100) Certo  101) Errado  102) Errado  103) Certo  104) Errado  105) Errado
106) A  107) A  108) E  109) B  110) D  111) B  112) A
113) E  114) Errado  115) C  116) Anulada  117) C  118) E  119) E
120) Errado  121) Errado  122) B  123) D  124) A  125) B  126) C
127) A  128) C  129) A  130) B  131) B  132) Errado  133) Errado
134) Errado  135) Errado  136) C  137) D  138) Anulada  139) A  140) E
141) B  142) A  143) C  144) D  145) C  146) A  147) A
148) Anulada  149) D  150) Certo  151) Certo  152) Certo  153) A  154) Errado
155) C  156) D  157) A  158) E  159) E  160) Errado  161) Certo
162) A  163) Errado  164) Certo  165) B  166) A  167) A  168) A
169) Certo  170) Errado  171) D  172) C  173) Errado  174) Errado  175) D
176) D  177) Certo  178) B  179) C  180) E  181) Certo  182) Errado
183) A  184) D  185) A  186) E  187) E  188) Certo  189) Errado
190) Errado  191) Errado  192) Errado  193) D  194) Certo  195) Certo  196) Errado
197) B  198) C  199) Certo  200) E


