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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGNm )

Direito Administrativo

Questão 1: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Acerca das licitações e dos contratos da Administração Pública, julgue o item.
 
O controle e a fiscalização dos atos decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei n.º 8.666/1993 são realizados pelo Tribunal de Contas da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198560

Questão 2: VUNESP - Cont (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei da Licitação nº 8.666/93 será feito _______________ , na forma da legislação
pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.

Assinale a alternativa que preenche corretamente o texto. 

 a)  pelos órgãos fiscalizadores, incluindo empresa privada competente 
 b)  pelo poder executivo 
 c)  pelo judiciário 
 d)  por pessoa independente 
 e)  pelo Tribunal de Contas competente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817674

Questão 3: FCC - Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado de Defensoria/Administração/2018
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Determinada Secretaria de Estado instaurou procedimento licitatório para a contratação de obras de grande vulto. Publicado o edital da concorrência pública, um
potencial interessado em participar do certame apresentou impugnação perante o Tribunal de Contas do Estado, sustentando que as condições de qualificação técnica
fixadas não seriam aderentes ao objeto licitado, apresentando-se restritivas e deliberadamente direcionadas para viabilizar a participação de determinado grupo de
empreiteiras. Considerando as disposições constitucionais que disciplinam a atuação dos Tribunais de Contas e as disposições da Lei n° 8.666/1993 a respeito do papel de
tal órgão no controle das despesas públicas decorrentes de contratos administrativos e congêneres, a impugnação apresentada  

 a)  não poderá ser processada, eis que invade competência própria e restrita aos órgãos de controle interno, cabendo ao Tribunal de Contas efetuar o
correspondente encaminhamento. 

 b)  é juridicamente inviável, eis que o controle externo a cargo do Tribunal de Contas somente alcança contratos já firmados, no que concerne  à sua execução. 
 c)  é descabida, eis que ao Tribunal de Contas não é atribuído o controle preventivo de legalidade, que fica a cargo dos órgãos jurídicos da Administração. 
 d)  é juridicamente cabível, podendo o Tribunal de Contas sustar a licitação, solicitando informações à Administração e somente autorizando o prosseguimento após

sanadas irregularidades eventualmente constatadas. 
 e)  somente será processada se houver procedimento em curso no âmbito do Tribunal de Contas para exame, ex officio, do edital impugnado, descabendo o

processamento autônomo de impugnação de terceiros interessados. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605903

Questão 4: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Assinale a alternativa correta quanto à natureza jurídica ou atuação dos tribunais de contas.

 a)  É órgão integrante do Poder Judiciário, porque possui como atribuição o julgamento dos gestores públicos.
 b)  É órgão integrante do Poder Executivo, porque não possui personalidade jurídica, estando submetido aos estados-membros.
 c)  Em razão da atuação conjunta no controle externo, é órgão que integra o Poder Legislativo.
 d)  As decisões proferidas pelos tribunais de contas possuem eficácia de coisa julgada formal e material.
 e)  A plena eficácia dos atos de aposentadoria dos servidores públicos dar-se-á após o registro pelos tribunais de contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623816

Questão 5: SUGEP - Tec (UFRPE)/UFRPE/Contabilidade/2018
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Qual é o prazo limite para os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno solicitarem, para exame das propostas, cópia de edital de
licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada a adotar medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes
forem determinadas?

 a)  Até três dias antes do recebimento da habilitação.
 b)  No dia da apresentação das propostas.
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 c)  Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas.
 d)  No dia do julgamento das propostas.
 e)  Até três dias antes do recebimento das propostas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/798755

Questão 6: FEPESE - TAA (JUCESC)/JUCESC/2017
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei no 8.666/1993 será feito: 

 a) Pela Fazenda Pública Estadual. 
 b) Pelo Tribunal de Justiça Estadual. 
 c) Pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 d) Pela Procuradoria Geral do Município. 
 e) Pelo Ministério Público do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487589

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (DPU)/DPU/2016
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Com referência ao edital de licitação para compras no setor público, julgue o item subsequente.
 
Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar, para exame, cópia do
edital de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/325505

Questão 8: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Analise os itens a seguir considerando as disposições da Lei Federal nº8.666, de 21/06/1993 e assinale  a alternativa correta.

 a) O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela referida lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da
legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade de despesa e execução, nos termos
da Constituição em exclusão de quaisquer sistemas de controle interno.

 b) Apenas os licitantes responsáveis poderão representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na
aplicação da referida lei, para os fins de controle das despesas decorrentes de contratos e demais instrumentos.

 c) Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anteior à data de
recebimento das propostas, cópia de edital de licitação ja publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de medidas corretivas
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

 d) O sistema instuído na referida lei impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise
mais detida da qualificação técnicados interessados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/397029

Questão 9: CONSULPLAN - Tec Cont (CM Olinda)/CM Olinda/2015
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
A Lei das licitações esclarece que: “o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da
despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.”
 

(Art. 113 da Lei nº 8.666/1993.)
 
Segundo a referida Lei, quem poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação
desta Lei, para os fins do disposto neste artigo?

 a)  Somente o licitante.
 b)  Somente o próprio poder judiciário.
 c)  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica.
 d)  Somente os poderes executivos, da União, dos Estados e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/381233

Questão 10: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
No que se refere ao controle administrativo, exceto o que tiver dispensa prevista e expressa em lei, todo fornecimento de materiais em geral, bem como a prestação de
serviços e obras realizadas por terceiros, que se transformarão em despesa para o Estado, deverá estar suportado por concorrência pública, seja em qualquer de suas
modalidades.

Apesar de haver responsáveis pela verificação da execução dos contratos e acompanhamento das obras e serviços, notadamente pelos respectivos chefes e diretores das
áreas contratantes, haverá um controle externo e independente, que será exercido 

 a)  pela Secretaria da Receita Estadual. 
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 b)  pelo Tribunal de Contas. 
 c)  pelo Auditor Interno. 
 d)  pela Secretaria da Fazenda. 
 e)  pelo Tribunal Superior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687892

Questão 11: IDECAN - AAdm Jr (CRN 8)/CRN 8/2015
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
A Lei das licitações esclarece que: “o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas
competente, na forma da legislação pertinente.”
 

(Art. 113 da Lei nº 8.666/1993.)
 
Os responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução trata‐se de

 a) contratado pela administração. 
 b) tribunal de contas competente.
 c) qualquer pessoa física ou jurídica.
 d) órgãos interessados da administração.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253046

Questão 12: IESES - Adv (SCGÁS)/SCGÁS/2014
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8666/93, devendo protocolar o seu pedido junto ao órgão
responsável pela licitação: 

 a)  Até 08 (oito) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 b)  Até 03 (três) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 c)  Até 15 (quinze) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 d)  Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/891367

Questão 13: CETRO - Ana Lic (CREF 4)/CREF 4/G50/2013
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Sobre o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) e em relação à licitação, analise as assertivas abaixo.

I. Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público, responsável
pela contratação, a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade.

II. As decisões do TCU devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

III. O TCU já decidiu que, atingido o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão
observar a obrigatoriedade da realização do certame licitatório, a fim de coibir o fracionamento fraudulento do objeto da licitação.

É correto o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/166721

Questão 14: CETRO - Ana Lic (CREF 4)/CREF 4/G50/2013
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Sobre as decisões e o entendimento jurisprudencial sobre licitações e contratos administrativos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Conforme o Tribunal de Contas da União (TCU), é ilegal a participação do autor do projeto básico, ainda que indireta, em licitação ou na execução da obra, não
descaracterizando a infração a ocorrência da exclusão do referido autor do quadro social da empresa participante da licitação às vésperas do certame.

( ) Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu ser lícita a vedação de participação em licitações sob a modalidade concorrência de empresas com
sócios comuns.

( ) O Tribunal de Contas da União (TCU), recentemente, decidiu que, na licitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de vale alimentação,
na forma de cartão eletrônico ou tecnologia similar, apesar de discricionária a fixação do número mínimo de estabelecimentos credenciados, o gestor deve estar
respaldado em estudo técnico para fixar tal número, devendo reduzir a termo o referido estudo e juntá-lo aos autos do processo licitatório.

 a) V/ V/ V 
 b) F/ F/ F 
 c) V/ F/ V 
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 d) V/ F/ F 
 e) F/ V/ F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/166751

Questão 15: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Ministério Público/2013
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Determinado ente público publicou edital de licitação para contratação de obra pública, nos termos da Lei no 8.666/93. Com receio de que uma construtora pequena não
tivesse estrutura suficiente para honrar o prazo contratual, o ente público entendeu por fixar condições de participação com valor mínimo de faturamento. Referidas
condições mostraram-se restritivas, violando o princípio da licitação. No que concerne a atuação do Tribunal de Contas, essa Corte poderá 

 a) revogar o certame, determinando a instauração de novo procedimento, que deverá considerar as condições expressamente fixadas pelo Tribunal de Contas. 
 b) exercer controle sobre a atuação da administração pública, inclusive na fase de publicação de edital de licitação. 
 c) exercer controle sobre o contrato que vier a ser firmado pela administração pública, não podendo sindicar a atuação antes da conclusão do procedimento

licitatório. 
 d) retificar o edital de licitação, para excluir a exigência qualificada como condição restritiva de participação, prosseguindo o certame. 
 e) anular o certame, autorizando a contratação direta, caso se configure hipótese de contratação emergencial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289352

Questão 16: PUC PR - Aud (TCE-MS)/TCE-MS/2013
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Sobre a necessidade de aprovação prévia dos contratos administrativos pelo Tribunal de Contas competente, é CORRETO afirmar:

 a)  Trata-se de simples ato de controle externo da administração financeira e orçamentária, obrigatório apenas para contratos cujo valor supere R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais).

 b)  É requisito indispensável para o início da execução do contrato.
 c)  É fase integrante de todo ato administrativo complexo.
 d) Não se trata de exigência prevista na Constituição Federal de 1988.
 e) Só é exigida para contratos de engenharia cujo valor de contratação seja superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509452

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Ger (MME)/MME/Técnico de Projeto/2013
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Com relação aos contratos administrativos, assinale a opção correta.

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

 b) De acordo com o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de recurso para o Congresso Nacional, não é exequível contrato administrativo a que o TCU tenha
negado registro.

 c) De acordo com o TCU, é indispensável a fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições
originais da avença, não sendo cabível a devolução de prazo.

 d) De acordo com o TCU, é admissível, em princípio, nos contratos administrativos, a inclusão de cláusula que preveja multa ou indenização para o poder público, em
caso de rescisão.

 e) Considera-se contrato administrativo o ajuste entre órgãos da administração pública, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1339574

Questão 18: FCC - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Engenharia Civil/2011
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
A Administração Pública está vinculada aos termos do edital publicado para contratação de obras e serviços. Constatada alguma irregularidade no procedimento, tal como
o descumprimento da Lei n o 8.666/93 no edital publicado, é possível a impugnação do

 a) edital por qualquer cidadão, desde que comprove interesse jurídico no resultado do certame. 
 b) certame somente pelos licitantes que poderiam concorrer, caso a irregularidade fosse sanada. 
 c) certame por qualquer cidadão, desde que o fundamento se refira ao preço da contratação. 
 d) certame, por qualquer cidadão, perante o Tribunal de Contas competente para a respectiva fiscalização. 
 e) certame somente pelos licitantes preteridos na fase de habilitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62630

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2010
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Julgue o item seguinte, relativo à elaboração e à fiscalização de contratos, bem como ao papel do preposto do contratado. 

O controle de despesas provenientes dos contratos é feito pelo tribunal de contas competente, sem prejuízo do sistema de controle interno.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48227
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Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2010
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Julgue o item subsecutivo, referente à notificação de irregularidades, definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. 

Para fins de controle das despesas decorrentes dos contratos, a legislação aplicável confere ao órgão público contratante competência exclusiva para representar ao
tribunal de contas na hipótese de ocorrência de irregularidades. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48232

Questão 21: INSTITUTO CIDADES - DP GO/DPE GO/2010
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Acerca da obrigatoriedade de remessa das minutas de editais e instrumentos de convocação para exame dos Tribunais de Contas, a legislação determina que: 

 a)  estes sempre devem ser remetidos ao Tribunal de Contas antes da abertura da licitação, já que prevalece o controle externo prévio nesta matéria. 
 b)  estes só podem ser remetidos ao Tribunal em caso de auditoria. 
 c)  estes devem ser remetidos para exame da legalidade, caso haja solicitação do Tribunal de Contas, antes da deflagração do procedimento licitatório. 
 d)  a remessa é sempre posterior ao Tribunal de Contas, por causa do sistema de controle prévio das licitações. 
 e)  a remessa é feita somente quando do julgamento anual das contas dos administradores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148673

Questão 22: FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
São hipóteses que representam o exercício do controle político do Poder Legislativo sobre a Administração Pública, exceto: 

 a)  a competência para apuração de irregularidades pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. 
 b)  a competência para o controle de legitimidade das despesas, que, a despeito da sua legalidade, não atendam a ordem de prioridade estabelecida no plano

plurianual. 
 c)  a competência do Congresso para apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 
 d)  a competência do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação

legislativa. 
 e)  a competência do Senado Federal para processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272532

Questão 23: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Orçamento e Finanças/2009
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
O Sr. Fulano, funcionário de carreira e responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Lagoa Prateada tomou conhecimento, por meio de documentos e de
informações fornecidas por seus subordinados, da existência de possíveis irregularidades cometidas no processo de licitação, envolvendo os funcionários ligados à área,
visando a elaboração de editais que beneficiassem determinada empresa. De posse das informações, bem como dos documentos, com vista a eximir-se da
responsabilidade solidária, o procedimento legal a ser adotado é 

 a) dar ciência ao Tribunal de Contas da existência de irregularidades no processo de licitação e tomar as providências administrativas visando a apuração das
denúncias apresentadas. 

 b) comunicar o Ministério Público sobre a existência de irregularidades no processo de licitação para que este tome as medidas necessárias para a investigação das
denúncias. 

 c) comunicar ao Sr. Prefeito a existência de irregularidades no processo de licitação. 
 d) comunicar o fato ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura, visando a abertura de sindicância para apuração dos fatos. 
 e) abrir um processo administrativo interno para comprovar a existência de irregularidades, dando ciência ao Sr. Prefeito da decisão tomada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246334

Questão 24: CESGRANRIO - PB (BNDES)/BNDES/Arquitetura/2007
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
De acordo com a Lei no 8.666, de 21/06/1993, e suas atualizações, nas Disposições Finais e Transitórias, o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais
instrumentos regidos por essa lei será feito pelo Tribunal de Contas competente. Contra irregularidades na aplicação dessa lei, poderá(ão) representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno 

 a) qualquer licitante. 
 b) apenas o licitante vencedor. 
 c) apenas o licitante eliminado. 
 d) apenas o licitante vencedor e o 2o colocado. 
 e) o licitante vencedor, o 2o e o 3o colocados

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/83224

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2006
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
A respeito da relação entre o administrador público e as manifestações exaradas por parecerista em exercício de atividade consultiva, julgue o seguinte item. 
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Para a responsabilização do parecerista que emitiu parecer sobre determinada questão, induzindo a autoridade administrativa a erro, é desnecessário demonstrar a culpa,
ou o cometimento de erro grave, inescusável.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59797

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Biblioteconomia/2005
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)

            Determinada autarquia instituída por estado-membro da Federação promoveu, no segundo semestre de 2004, uma concorrência do tipo menor preço para a
contratação de serviço. Após a assinatura do contrato, a empresa X, vencedora do certame licitatório, foi acusada de haver se utilizado de documentação falsa para, na
fase de habilitação, comprovar sua regularidade fiscal perante a fazenda municipal. A empresa Y, segunda colocada na concorrência, encaminhou representação ao
tribunal de contas do estado relatando o fato. 

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte. 

O tribunal de contas do estado deve reconhecer a legitimidade da representante, visto que, segundo disposto na Lei de Licitações e Contratos, qualquer licitante,
contratado ou pessoa física ou jurídica pode representar ao tribunal de contas contra irregularidades na aplicação dessa lei. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4418

Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - DP SE/DPE SE/2005
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Julgue o próximo item, acerca do controle da administração pública.
 
O TCU não tem competência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), para fiscalizar as empresas estatais que exercem atividade econômica, já que
estas não possuem bens públicos, mas, sim, bens privados, nos termos da Constituição Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157897

Questão 28: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Um determinado órgão público estadual celebrou, com dispensa de licitação, um contrato administrativo cujo objeto é a realização de obras de contenção de encostas de
morros. As obras contratadas são executáveis em 150 dias. Como justificativa para a contratação sem licitação, foi alegado estado emergencial, em razão da urgência de
conclusão das obras com o fim de evitar desmoronamento de encostas sobre áreas habitadas, devido às fortes chuvas que assolam o estado. 

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

Se o responsável pelo controle interno do órgão, ao saber que não há fundamentos para a dispensa de licitação, não der ciência do fato ao Tribunal de Contas do Estado,
ele deverá responder subsidiariamente pelos prejuízos eventualmente sofridos pela administração pública. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44432

Questão 29: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Um determinado órgão público estadual celebrou, com dispensa de licitação, um contrato administrativo cujo objeto é a realização de obras de contenção de encostas de
morros. As obras contratadas são executáveis em 150 dias. Como justificativa para a contratação sem licitação, foi alegado estado emergencial, em razão da urgência de
conclusão das obras com o fim de evitar desmoronamento de encostas sobre áreas habitadas, devido às fortes chuvas que assolam o estado. 

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

Na hipótese de ilegalidade no contrato celebrado, o Tribunal de Contas do Estado poderia assinalar prazo para que o órgão público estadual adotasse as providências
necessárias para o exato cumprimento da lei e, caso não fosse atendido, caberia a ele sustar a execução do contrato. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44435

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Um determinado órgão público estadual celebrou, com dispensa de licitação, um contrato administrativo cujo objeto é a realização de obras de contenção de encostas de
morros. As obras contratadas são executáveis em 150 dias. Como justificativa para a contratação sem licitação, foi alegado estado emergencial, em razão da urgência de
conclusão das obras com o fim de evitar desmoronamento de encostas sobre áreas habitadas, devido às fortes chuvas que assolam o estado. 
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Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir. 

Nas condições apresentadas, caso o órgão estadual entendesse que deveria ser realizada a licitação para a contratação da empresa que realizaria as obras de contenção
das encostas e, no curso do procedimento licitatório, ocorresse um desabamento, causando prejuízo a particulares, não haveria responsabilidade objetiva do estado,
devido ao fato de haver dever legal de contratar mediante licitação e de o caso fortuito romper o nexo de causalidade. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44437

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2004
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Uma autarquia federal contratou sem licitação, porque assim lhe pareceu conveniente, um advogado de notória especialização para representá-la judicialmente, com
exclusividade, em quaisquer processo pelo prazo de cinco anos. O valor dos serviços foi pactuado segundo o preço de mercado. O Tribunal de Contas da União (TCU),
entendendo ilegal a contratação, sustou, tão logo dela teve conhecimento, a execução do contrato. A autarquia, intimada da decisão do TCU, suspendeu o pagamento
dos honorários que era feito mensalmente ao advogado pelos serviços por ele devidamente prestados. Decorridos três meses sem receber, o advogado renunciou aos
mandatos a ele conferidos. Em relação à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. 

O TCU poderia sustar a execução do contrato, entendendo-o ilegal. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60483

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - Proc MPC (TCE-PE)/TCE-PE/2004
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Julgue o item a seguir, referente ao controle da administração pública.
 
A doutrina e a jurisprudência consolidaram-se no sentido de defender que os tribunais de contas podem adentrar-se no exame de mérito do ato administrativo, valendo-
se de sua competência de realizar fiscalização operacional da administração direta e indireta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/197711

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2003
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
No item, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), analisando contrato administrativo celebrado entre a administração direta e uma empresa prestadora de serviços de vigilância,
verificou a ,ocorrência de ilegalidade. Diante dessa circunstância, o TCU decretou a anulação do referido contrato, após a oitiva de todas as partes envolvidas. 

Nessa situação, o TCU agiu em plena conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que, no exercício de sua competência, antes de decidir a respeito da nulidade
do contrato, providenciou a audiência das partes envolvidas, assegurando-Ihes o direito de defesa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60240

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, 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. 

A cláusula que fixa o prazo de vigência do contrato A em sessenta meses poderá ser considerada legítima.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/52940

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Controle pelo Tribunal de Contas (art. 113, Lei 8666)
Com relação aos atos e contratos administrativos, julgue o item a seguir. 
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A administração pública não pode celebrar contratos regidos pelas regras do direito privado. Assim, em um hipotético contrato de manutenção de elevadores, celebrado
entre uma empresa e o TCDF, valerá somente em favor do órgão público a exceção de contrato não-cumprido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53364
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Gabarito
1) Errado  2) E  3) D  4) E  5) C  6) C  7) Certo
8) C  9) C  10) B  11) D  12) D  13) A  14) C
15) B  16) D  17) B  18) D  19) Certo  20) Errado  21) C
22) B  23) A  24) A  25) Errado  26) Certo  27) Certo  28) Errado
29) Errado  30) Errado  31) Errado  32) Errado  33) Errado  34) Certo  35) Errado


