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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGEX )

Direito Administrativo

Questão 1: VUNESP - AsAd (EBSERH HC-UFU)/EBSERH HC-UFU/2020
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
O contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato que é obrigatório no caso de concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Essa característica dos contratos administrativos é a 

 a)  finalidade pública. 
 b)  obediência à forma prescrita em lei. 
 c)  presença da Administração Pública como Poder Público. 
 d)  natureza de contrato de adesão. 
 e)  natureza intuitu personae.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1323981

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Acerca de contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.
 
A comutatividade representa a equivalência entre as obrigações previamente ajustadas pelas partes contratantes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874819

Questão 3: NC-UFPR - Tec (UFPR)/UFPR/Contabilidade/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Com fundamento na Lei 8.666/93, atualizada, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, assinale a alternativa correta. 

 a)  O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei 8.666/93 confere à administração a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades do interesse público. 

 b)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a administração não
responde, em caso de inadimplência do contratado, aos encargos mencionados. 

 c)  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

 d)  É vedado aos agentes públicos admitir nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam o seu caráter competitivo, salvo no caso de
cooperativas, micro e pequenas empresas. 

 e)  A execução indireta de determinada obra poderá ser realizada por empreitada integral, que é aquela que a administração pública contrata a execução da obra ou
do serviço por preço certo e total.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876486

Questão 4: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Analise o trecho abaixo da Lei 8.666/93:
 
“ ___________ devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.”
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto.

 a)  As licitações
 b)  As propostas
 c)  Os contratos
 d)  Os pregoeiros
 e)  As habilitações

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910892

Questão 5: VUNESP - CDP (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Em relação às características dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 

 a)  Todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei, indispensável de sua regularidade. 
 b)  Todo contrato administrativo permite a celebração de contratos aleatórios, com indefinição de obrigações para uma das partes do acordo. 
 c)  Para que o contrato administrativo seja considerado perfeito, é necessária a entrega da coisa, objeto do contrato. 
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 d)  Nos contratos administrativos, o consenso da Administração Pública se dá no momento da abertura dos envelopes de documentação, enquanto que o consenso
do particular depende da celebração do contrato. 

 e)  Os contratos administrativos devem ser celebrados com o vencedor do procedimento licitatório, podendo ser transferido a terceiros, a critério da Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914790

Questão 6: FCC - OET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Os contratos administrativos firmados pela Administração pública para aquisição de bens ou serviços

 a) são sempre precedidos de licitação, em cujo edital são indicadas as regras e condições da execução do objeto.
 b) permitem às partes a rescisão unilateral e administrativa, não cabendo, contudo, indenização ao particular caso este dê causa à extinção contratual.
 c) exigem respeito às normas neles previstas, previamente constantes do edital de licitação, razão pela qual é necessário consenso das partes para implementação de

alterações substanciais, como, por exemplo, de objeto.
 d) são, em regra, precedidos de procedimento licitatório, o que não afasta a possibilidade de alteração unilateral por parte da Administração pública.
 e) devem ser rescindidos consensualmente pelas partes ou por decisão judicial, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/917859

Questão 7: FAFIPA - Ass Ad (Pref Toledo)/Pref Toledo/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
“Estabelece compensações recíprocas e equivalentes para as partes”. O trecho anterior descreve qual das características do Contrato Administrativo? 

 a)  Formal. 
 b)  Oneroso. 
 c)  Comutativo. 
 d)  Intuitu Personae. 
 e)  Objetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/992885

Questão 8: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Assinale a alternativa que contenha somente características específicas dos contratos administrativos, isto é, características que não são presentes nos contratos em
geral, e sim somente nos contratos administrativos.

 a)  Finalidade de atendimento ao interesse público, que gera a mutabilidade do contrato; presença de cláusulas exorbitantes, baseada na supremacia do interesse
público, veiculado pela Administração; e obediência ao procedimento prévio de licitação, à exceção dos casos de contratação direta permitida nas hipóteses legais.

 b)  Consensualidade; formalidade e onerosidade.
 c)  Onerosidade; formalidade e participação do Poder Público ou da Administração Pública como parte contratante.
 d)  Participação do Poder Público ou da Administração Pública como parte contratante; comutatividade; finalidade de atendimento ao interesse público, que gera a

mutabilidade do contrato.
 e)  Comutatividade; finalidade do atendimento ao interesse público e formalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994430

Questão 9: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que há um acordo de vontade para a formação
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. O contrato administrativo tem as seguintes características:

I - Comutativo. 
II - Oneroso. 
III - Informal. 
IV - Intuitu personae.

Dos itens acima: 

 a)  Apenas I, II e III estão corretos. 
 b)  Apenas II, III e IV estão corretos. 
 c)  Apenas I, II e IV estão corretos. 
 d)  Todos estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001675

Questão 10: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Acerca das características dos contratos administrativos, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  A Administração Pública pode alterar unilateralmente seus contratos para melhor atender o interesse público, respeitados os direitos dos contratados, isso devido
a sua característica de mutabilidade. 

 b)  Nos contratos administrativos assim como nos contratos civis deve existir uma isonomia, igualdade entre as partes, para que haja prejuízos aos administrados. 
 c)  Nos contratos administrativos não pode haver cláusulas exorbitantes, pois garantem prerrogativas excepcionais a uma das partes. 
 d)  Os contratos administrativos são unilaterais, ou seja, criam obrigações apenas para os administrados como forma de garantir a preservação do interesse público.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030627

Questão 11: IBFC - Aux (FSA)/FSA/Financeiro I/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
No contrato administrativo, aplica-se o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, observando-se, no entanto, as normas aplicáveis à relação
contratual, tanto em favor do Poder Público, como dos particulares. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

 a) Em qualquer fase do procedimento licitatório, a administração poderá exigir, dos concorrentes, pela exibição de garantia
 b) É vedado à Administração Pública rescindir determinado contrato, motivando a rescisão com o ritmo lento de execução do contrato
 c) O contratado é obrigado a reparar, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados
 d) A Administração Pública poderá rescindir contratos nos casos em que houver um atraso no início da obra em virtude de fato imputável à própria Administração

Pública
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076764

Questão 12: CPCON UEPB - Adm P (SJ Cordeiros)/Pref SJ Cordeiros/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Um dos assuntos essenciais à gestão pública é a gestão dos contratos administrativos, visto que a Administração Pública precisa contratar para desenvolver suas
atividades cotidianas. Sobre as características dos contratos administrativos, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Comutatividade: assegura vantagens recíprocas.
 b)  Onerosidade: obriga o contratado a realizar o contrato, não se permitindo, salvo limites fixados, a subcontratação.
 c)  Presença de cláusulas exorbitantes: o direito da Administração modificar o contrato bilateralmente ou rescindi-lo, tendo em vista a consecução dos interesses

públicos.
 d)  Natureza de contrato de adesão: deriva de acordo de vontades.
 e)  Formalidade: é geralmente remunerado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1091299

Questão 13: Instituto AOCP - Aux (CM C Sto Agost)/CM C Sto Agostinho/Administrativo/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
O contrato administrativo é sempre consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae.  Além dessas características substanciais, o
contrato administrativo possui a exigência de prévia licitação, só dispensável nos casos expressamente previstos em lei. Mas o que realmente tipifica e distingue o
contrato administrativo do contrato privado? 

 a)  A participação da Administração na relação bilateral em igualdade de poder na fixação dos parâmetros do contrato. 
 b)  A participação da Administração na relação contratual, agindo para que os interesses público e privado sejam respeitados. 
 c)  A participação da Administração na relação jurídica com supremacia de poder para fixar as condições iniciais do ajuste. 
 d)  A participação da Administração na relação consensual, formalizada em documento não prejudicial da vontade particular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1126068

Questão 14: CRESCER - ACI (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
É INCORRETO afirmar sobre os contratos administrativos.

 a) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.

 b) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

 c) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia
autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

 d) É permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127038

Questão 15: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Em relação às características inerentes aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. 

 a)  Vinculação ao edital e à lei, não oneroso e, em regra, escrito. 
 b)  Vinculação ao edital e à lei, oneroso, não sujeito a revisão e, em regra, escrito. 
 c)  Vinculação à Lei nº 8.666/1993, oneroso, informal e sujeito a revisão conforme imposição do contratante. 
 d)  Vinculação à lei e ao procedimento licitatório, oneroso e, em regra, escrito. 
 e)  Vinculação à lei e ao edital, oneroso e, em regra, informal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129985

Questão 16: MetroCapital - Cont (Laranjal Pta)/Pref Laranjal Paul/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
A Lei n. 8.666/1993 determina, expressamente, que os contratos administrativos se regulam pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando lhes,
supletivamente, as disposições do direito privado e os princípios da:
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 a)  teoria geral dos contratos. 
 b)  teoria do orçamento público. 
 c)  teoria da superioridade fiscal.

 
 d)  especialização. 
 e)  fragmentariedade.   

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142748

Questão 17: Machado de Assis - Cont (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Os contratos administrativos, em comparação com os contratos privados, apresentam várias distinções que permitem que a Administração Pública fique em certa posição
de superioridade frente à outra parte do contrato firmado. Assinale a alternativa que apresenta a característica que diferencia os contratos administrativos dos contratos
privados:

 a)  Supremacia do interesse privado.
 b)  Cláusulas imutáveis.
 c)  Igualdade e horizontalidade.
 d)  Direito público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199933

Questão 18: QUADRIX - ACont (Pref Jataí)/Pref Jataí/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Os contratos administrativos caracterizam‐se pela

 a) inexigibilidade de forma específica.
 b) ausência de comutatividade, isto é, por um desequilíbrio entre as obrigações das partes.
 c) imunidade contra alterações, privilegiando o princípio do pacta sunt servanda (o pactuado deve ser cumprido).
 d) confiança recíproca, traduzida, em boa medida, por seu caráter personalíssimo.
 e) submissão, preponderantemente, ao direito privado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1213565

Questão 19: CONSULPAM - ALeg (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Quando dizemos que umas das características de um contrato administrativo é ser ONEROSO, significa que estamos dizendo que o mesmo:

 a) Tem equivalência extrínseca entre as prestações.
 b) Possui remuneração exigida pela contraprestação do objeto contratado.
 c) Em regra, a forma é verbal, mas poderá ser escrita para pequenas compras.
 d) Possui caráter social, ou seja, os contratos deve, ser executtados pela empresa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250284

Questão 20: OBJETIVA CONCURSOS - Ag (Taquaruçu Sul)/Pref Taquaruçu Sul/Administrativo/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contratos administrativos são acordos firmados no interesse público, entre a Administração Pública e particular. É uma característica dos contratos administrativos:

 a) Prioridade de finalidade privada.
 b) Ausência de cláusulas exorbitantes.
 c) Imutabilidade.
 d) Obediência à forma prescrita em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1272991

Questão 21: OBJETIVA CONCURSOS - Esc (Pref Jóia)/Pref Jóia/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Sobre contratos administrativos, assinalar a alternativa CORRETA:

 a)  A Administração Pública figura na qualidade de Poder Público, com prerrogativas de direito público.
 b)  A Administração Pública não figura na qualidade de Poder Público.
 c)  As regras são predominantemente privadas, como um contrato de locação.
 d)  O particular e a Administração Pública figuram, em princípio, na condição de igualdade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276924

Questão 22: OBJETIVA CONCURSOS - OfAd (Pref Viadutos)/Pref Viadutos/2019
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contrato administrativo é todo aquele celebrado por entidades da Administração Pública, tanto aqueles celebrados entre si quanto aqueles realizados com particulares. É
característica dos contratos administrativos, EXCETO:

 a)  Ausência de cláusulas exorbitantes.
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 b)  Formalismo.
 c)  Intuitu personae.
 d)  Pessoalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1323727

Questão 23: Instituto AOCP - Per (ITEP RN)/ITEP RN/Criminal/Ciências Contábeis e Ciências Econômicas/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Conforme a Lei de Licitação, no Art. 54, “Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”.

São cláusulas necessárias em todo contrato de licitação, EXCETO 

 a)  o objeto e seus elementos característicos. 
 b)  o regime de execução ou a forma de fornecimento.
 c)  os preços, as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 
 d)  os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. 
 e)  a desvinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/607724

Questão 24: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Administrativa/Serviços Gerais/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Prefeituras costumam descentralizar alguns de seus serviços e para isso são assinados contratos com prestadores de serviços. 
 
Trata-se de uma característica dos contratos administrativos: 

 a)  presença de cláusulas exorbitantes; 
 b)  finalidade privada do cidadão;
 c)  imutabilidade do conteúdo do contrato;
 d)  obediência à forma prescrita no acordo coletivo do sindicato;
 e)  inexigência de garantia, mas de palavra. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610948

Questão 25: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, uma das características dos contratos administrativos é o seu formalismo.

Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 dispõe que, em matéria de licitação, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de:

 a)  concorrência, de tomada de preços, convite, pregão, concurso e leilão, mas não é necessário nas hipóteses excepcionais previstas em lei em que a licitação é
dispensável ou inexigível;

 b)  concorrência e de tomada de preços, pelo alto valor desses contratos, mas não é necessário nas demais modalidades de licitação, desde que o seu valor esteja
compatível com o preço de mercado, conforme avaliação prévia;

 c)  concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação;

 d)  contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor global do contrato seja superior a um milhão de reais, mas não é necessário nos demais casos,
qualquer que seja a modalidade de licitação;

 e)  contratação de obras e serviços de engenharia, por meio de licitação nas modalidades concorrência e de tomada de preços, mas não é necessário nas hipóteses
excepcionais em que a licitação é dispensável ou inexigível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616793

Questão 26: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
As relações e os negócios jurídicos realizados pela Administração pública 

 a)  são sempre celebrados por meio de contratos administrativos, a fim de garantir as prerrogativas inerentes à Administração pública. 
 b)  têm natureza jurídica de contrato administrativo, ainda que juridicamente utilizem a forma de outro instrumento jurídico. 
 c)  garantem a outra parte a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando celebrados por meio de contratos administrativos. 
 d)  dependem de concordância das duas partes para serem alterados unilateralmente, sejam eles regidos pelo direito público ou pelo direito privado. 
 e)  conferem prerrogativas à Administração pública para alterar ou extinguir os instrumentos, independentemente do regime jurídico a que se submetam. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618033

Questão 27: VUNESP - CI (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Considere a seguinte situação hipotética:
 
O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia - PAULÍNIA PREVI contratou uma determinada empresa terceirizada, a empresa X, para
realizar a limpeza das dependências do Instituto, após esta ter sido vencedora de licitação. Passados três meses da contratação, constata-se que os serviços estão sendo
prestados a contento, mas que, na realidade, todos os serviços são prestados pela empresa Y, que foi contratada pela empresa X.
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Neste caso, é correto afirmar que 

 a)  não há nenhum vício na subcontratação, porque esta é permitida pela legislação, desde que haja entre as empresas X e Y um contrato em que se preveja que a
empresa X manterá as responsabilidades legais e contratuais perante a PAULÍNIA PREVI. 

 b)  há um vício sanável, porque os contratos administrativos permitem subcontratação total ou parcial, desde que haja autorização do Poder Público, então basta que
o Instituto convalide o ato praticado pela empresa X. 

 c)  não há nenhum vício, pois os contratos administrativos não possuem caráter pessoal já que não é possível aferir condições de contratação em uma licitação. 
 d)  há um vício, porque os contratos administrativos são pessoais ou intuitu personae, não podendo o contratado livremente repassar a terceiros a execução do

contrato. 
 e)  há um vício sanável, bastando que a PAULÍNIA PREVI notifique a empresa X para cessar a prática de subcontratação e passe, imediatamente, a executar o

contrato diretamente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618475

Questão 28: CONSULPLAN - Coord PL (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
“Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello o ‘contrato administrativo é um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força de lei, de
cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições preestabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público,
ressalvados os interesses patrimoniais do contratado privado’.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 615.) 
 
Sobre os contratos administrativos é INCORRETO afirmar:

 a)  Submetem-se ao regime jurídico do Direito Administrativo.
 b)  Existência de cláusulas que definem poderes especiais para a Administração dentro do contrato, as cláusulas exorbitantes.
 c)  Posição de igualdade entre as partes, com equiparação entre o interesse público da Administração Pública e o privado do contratado.
 d)  É possível a modificação unilateral das cláusulas do contrato pela Administração Pública, em razão de causas supervenientes de interesse público. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623114

Questão 29: VUNESP - AgAd (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Assinale a alternativa que contenha uma característica dos contratos administrativos. 

 a)  O contratante será sempre o particular. 
 b)  O objeto do contrato poderá ou não corresponder ao interesse público. 
 c)  O contrato poderá obedecer ou não à forma prescrita em lei. 
 d)  O contrato não admite a presença de cláusula exorbitante. 
 e)  O contrato adquire eficácia com a sua publicação, ainda que resumida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/624786

Questão 30: VUNESP - Proc (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei nº 8.666/1993. 

 a)  É possível à Administração Pública alterar unilateralmente o contrato, com as devidas justificativas, quando conveniente a substituição da garantia de execução. 
 b)  Toda prorrogação do prazo do contrato deverá ser justificada por escrito e ser previamente autorizada pela autoridade competente para a celebração do contrato. 
 c)  Sempre será exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
 d)  As cláusulas econômico-financeiras do contrato podem ser alteradas pela Administração Pública sem prévia concordância do contratado. 
 e)  A garantia prestada pelo contratado pode ser liberada ou restituída de forma proporcional antes do término da execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625091

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Ass Adm (EBSERH)/EBSERH/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Julgue o item subsequente de acordo com a orientação traçada pela Lei n.º 8.666/1993.
 
Em toda licitação, é indispensável a celebração de contrato, sendo esse instrumento insubstituível, porque, no direito administrativo, prevalece a formalização do processo
licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647847

Questão 32: IBFC - Sold (PM SE)/PM SE/Combatente/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Assinale a alternativa que apresenta características inerentes aos contratos administrativos:

 a) prazo indeterminado e comutatividade
 b) caráter personalíssimo e presença de cláusulas exorbitantes
 c) imutabilidade e equilíbrio negocial
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 d) informalidade e onerosidade
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/663326

Questão 33: FGV - Eng (TJ SC)/TJ SC/Eletricista/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Quanto ao contrato administrativo, é correto afirmar que: 

 a)  tem obrigatoriamente em uma das partes a presença da Administração Pública; 
 b)  em nenhuma situação levam-se em conta as características pessoais do contratado; 
 c)  na execução do contrato, não poderá subcontratar partes da obra ou serviços; 
 d)  suas regras são semelhantes aos dos contratos particulares, em que o regramento específico é dispensado; 
 e)  estabelece discussão das cláusulas contratuais junto aos contratados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669049

Questão 34: NC-UFPR - Ana Prev (FOZPREV)/FOZPREV/Nível Superior Geral/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Em relação aos contratos administrativos, considere as seguintes afirmativas:

1. Os contratos administrativos são ajustes plurilaterais, formais, consensuais, onerosos, comutativos, intuiti personae, e têm natureza de contrato de adesão.

2. O objeto do contrato administrativo é o interesse da Administração Pública, decorrente de lei e com valor moral.

3. O contrato administrativo tem a Administração Pública como contratante.

4. A Administração Pública deve exigir garantias dos contratos, entre 5 e 10% do valor contratado.

Assinale a alternativa correta.

 a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
 b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
 c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
 d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671150

Questão 35: FGV - Tec (MPE AL)/MPE AL/Geral/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
A assessoria jurídica, ao ser instada a emitir parecer sobre a juridicidade de determinada minuta de contrato administrativo, afirmou:

(I)   o ajuste acarreta obrigações para ambas as partes;

(II)   há uma equivalência entre essas obrigações, sendo ambas previamente conhecidas.

Assinale a opção que indica as características dos contratos administrativos apresentadas acima. 

 a)  bilateralidade / comutatividade. 
 b)  confiança recíproca / equilíbrio contratual. 
 c)  autovinculação / equivalência volitiva. 
 d)  comutatividade / formalismo dual. 
 e)  voluntariedade / bilateralidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672264

Questão 36: FGV - Ass Leg (ALERO)/ALERO/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Excetuada a hipótese de pequenas compras de pronto pagamento, os contratos administrativos devem ser obrigatoriamente escritos.
 
Segundo o entendimento da doutrina, essa exigência está relacionada com o aspecto conhecido por

 a) formalidade.
 b) onerosidade.
 c) bilateralidade.
 d) comutatividade.
 e) consensualidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693604

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 8/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Julgue o item que se segue, a respeito dos diversos instrumentos e mecanismos para financiar as políticas públicas.
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As normas do direito privado aplicam-se diretamente sobre contrato administrativo celebrado pela administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696146

Questão 38: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Na formalização das contratações celebradas pelo poder público, o instrumento de contrato

 a)  poderá ser substituído por nota de empenho de despesa nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

 b)  poderá ser substituído por autorização de compra nos casos de compra com entrega parcelada dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.

 c)  é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preços e convite, casos em que sua minuta integrará o edital ou ato convocatório da licitação como anexo, e
dispensável nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

 d)  deverá conter cláusula expressa que estabeleça que, no ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da
arrecadação e fiscalização de tributos do ente contratante as características e os valores pagos, sob pena de nulidade da contratação.

 e)  é facultativo nos casos de concorrência e tomada de preços que envolvam serviços comuns de engenharia que possam ser iniciados mediante ordem de execução
de serviços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715960

Questão 39: IADES - Ana (APEX)/ApexBrasil/Jurídico/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Assinale a alternativa correta referente aos contratos administrativos. 

 a)  A recomposição, desde que prevista no contrato, tem o fulcro de manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. 
 b)  O critério de reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção. 
 c)  A recomposição contratual é sinônimo de atualização monetária. 
 d)  A revisão decorre de fato certo, como, por exemplo, a inflação. 
 e)  Eventos imprevisíveis da natureza que provoquem alteração contratual ensejam o reajuste do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717308

Questão 40: Instituto AOCP - TU (UEFS)/UEFS/Administrativa/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Consoante à doutrina, é característica usual do contrato administrativo ser, EXCETO

 a)  comutativo.
 b)  personalíssimo.
 c)  sinalagmático.
 d)  aleatório.
 e)  formal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/718124

Questão 41: CONSESP - Ana CI (CM Castelo)/CM Castelo/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Analise as assertivas seguintes.
 

I. Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, vedada a aplicação supletiva das disposições de direito
privado.
 
II. Os contratos administrativos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
 
III. Os contratos administrativos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva
proposta.
 
IV. Entre outras, é cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça o regime de execução ou a forma de fornecimento.

 
As assertivas corretas estão contidas em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/755775

Questão 42: CONSESP - Proc Le (CM Castelo)/CM Castelo/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Sobre contrato administrativo, é correto afirmar que:
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 a)  a declaração de nulidade do contrato administrativo não opera retroativamente nem impede os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, bem
como não desconstitui os já produzidos.

 b)  a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

 c)  as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
 d)  é facultado à Administração, havendo crédito orçamentário próprio, optar pelo contrato com prazo de vigência indeterminado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756230

Questão 43: COSEAC UFF - Tec CI (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Ressalvados os casos de contratação direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, todos os contratos administrativos públicos celebrados com terceiros têm
como antecedente o procedimento licitatório, regulado, principalmente, pela Lei no 8.666/1993. Possui a relação jurídica do contrato administrativo algumas
peculiaridades próprias de sua natureza. Assim é que esse tipo de contrato se reveste das seguintes características, EXCETO: 

 a)  unilateralidade. 
 b)  formalismo. 
 c)  bilateralidade. 
 d)  comutatividade. 
 e)  confiança recíproca.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776866

Questão 44: COSEAC UFF - Fisc Trib (Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Os contratos administrativos se revestem das características seguintes, EXCETO: 

 a)  formalismo. 
 b)  bilateralidade ou consensual. 
 c)  razoabilidade. 
 d)  comutatividade. 
 e)  confiança recíproca (intuitu personae)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778411

Questão 45: Instituto AOCP - Ass (UNIR)/UNIR/Tecnologia da Informação/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Em sentido amplo, utiliza-se a expressão contratos da Administração para abranger todos os contratos celebrados pela Administração Pública. Entretanto a expressão
contrato administrativo é mais restrita. Sobre contrato administrativo, julgue como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
A expressão contrato administrativo é utilizada para designar os ajustes que a Administração, nessa qualidade, celebra para a consecução de fins particulares, segundo o
regime jurídico de direito privado, seja com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787274

Questão 46: IBADE - Tec (CM Porto Velho)/CM Porto Velho/Legislativo/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Como negócio jurídico que exige a participação do Poder Público. o contrato administrativo deve sempre buscar a proteção de um interesse coletivo, o que justifica a
aplicação do regime público e um tratamento diferenciado para a Administração. Quando afirma-se que não basta o consenso das partes, é necessária a obediência a
certos requisitos, como os estabelecidos nos arts. 60 a 62 da Lei nº 8.666!1993, é correto dizer que o contrato administrativo é:

 a)  Formal.
 b)  Sinalagmático.
 c)  Cumulativo.
 d)  Oneroso.
 e)  Consensual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814738

Questão 47: VUNESP - ERH (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contrato Administrativo é um ajuste entre a Administração Pública e uma pessoa física ou jurídica, para que determinada atividade de interesse da Administração Pública
seja desempenhada. Dessa forma, é correto afirmar que todo contrato administrativo será 

 a)  comutativo, que gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambas as partes, não havendo a submissão a álea por parte dos contratantes. 
 b)  de adesão, que admite a rediscussão de cláusulas contratuais pelas partes contratantes e contratadas. 
 c)  oneroso, como regra, admitindo-se, também como regra, contratos gratuitos firmados com o poder público e o particular. 
 d)  personalíssimo, como regra, devendo ser celebrado com o vencedor do procedimento licitatório, podendo ser transferido a terceiros. 
 e)  formal, como regra, podendo ser definido de outra forma não prevista em lei, que seja mais vantajosa para a Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832333
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Questão 48: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contrato administrativo é o firmado com o objetivo de alcançar o interesse público.

Sobre isso, é incorreto afirmar: 

 a)  O contrato sempre será regido nas condições estabelecidas pela própria Administração Pública. 
 b)  Será unilateral, visto que o fim a ser alcançado é o que interessa à Administração Pública.
 c)  Mesmo que os contratantes sejam vários, o contrato é sempre bilateral, já que temos duas posições para as partes, sendo uma credora da outra (no encargo ou

prestação que assumiu). 
 d)  O contrato se dá sempre pela conjugação de vontades de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas. 
 e)  É sempre bilateral, no sentido de que há duas partes com objetivos diversos: uma, a Administração, que pretende o objeto contratado (obra, serviço etc.).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927313

Questão 49: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Financeiro/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contrato administrativo ou contrato público é o instrumento dado à administração pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados sempre que necessite
adquirir bens ou serviços dos particulares. Desta forma, uma de suas características está corretamente descrita em qual alternativa abaixo?

 a)  Consensual: acordo de vontades, com ato unilateral e impositivo da Administração.
 b)  Formal: expressado por escrito e com requisitos não especiais.
 c)  Oneroso: remunerado na forma convencionada impondo ônus que resulte em gastos dispendiosos sem grandes necessidades.
 d)  Comutativo: porque não estabelece compensações recíprocas.
 e)  Intuitu Personae: Deve ser executado pelo próprio contratado, vedadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência de ajuste.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000284

Questão 50: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Financeiro/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Contratos administrativos são celebrados sob o regime público por órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, com todas as prerrogativas pertinentes à
condição do Estado. São regidos pela Lei 8666/93.
 
Os Contratos Administrativos possuem algumas características. Não faz parte dessas características:

 a)  Comutativo.
 b)  Consensual.
 c)  Intervenção Supressiva.
 d)  De Adesão.
 e)  Formais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000411

Questão 51: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Operacional/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu
extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe
deu origem.
 
Acerca do exposto, assinale alternativa correta.

 a)  Não é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento.
 b)  Os contratos de pequenas compras obrigatoriamente deve ser escrito.
 c)  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento.
 d)  O contrato administrativo deve mencionar o nome do contratado, sendo facultativo ser expresso o nome da contratante.
 e)  É facultativo a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na impressa oficial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000526

Questão 52: INAZ do Pará - Aux Adm (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Com relação às características dos Contratos Administrativos, são prerrogativas da Administração Pública, exceto:

 a) Fiscalizar a execução dos contratos.
 b) Rescindir unilateralmente o contrato, por razão de caso fortuito ou de força maior.
 c) Realizar alterações unilaterais no contrato, ainda que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo.
 d) Aplicar sanções administrativas ao contratado como multas e advertências.
 e) Promover modificações unilaterais no contrato administrativo respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004111

Questão 53: QUADRIX - Ana Adm (CRO MT)/CRO MT/Compras/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
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Tendo como referência a legislação e as práticas aplicáveis à gestão de contratos, julgue o item.
 
As disposições do direito privado aplicam-se supletivamente aos contratos administrativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1182754

Questão 54: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Com relação à licitação, aos contratos administrativos e ao controle da Administração Pública, julgue o item subsequente.
 
A bilateralidade é uma das características do contrato administrativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215112

Questão 55: QUADRIX - Ass (CREF 13)/CREF 13/Administrativo/2018
Assunto: Características dos contratos administrativos (art. 54, lei 8666)
Com relação à licitação e aos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.
 
Os contratos administrativos de que trata a Lei de Licitações regulam‐se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, não podendo ser aplicada qualquer
disposição de direito privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1216578

Questão 56: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Quanto a uma hipótese de cláusula necessária do contrato administrativo, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  O objeto e seus elementos característicos 
 b)  O regime de execução ou a forma de fornecimento 
 c)  As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas 
 d)  As hipóteses de aproveitamento dos projetos básico e executivo dos demais licitantes

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141492

Questão 57: INDEC - PJur (Pref S Simão)/Pref São Simão/2020
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Ainda de acordo com a Lei 8.666/93, nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro
deverá constar, necessariamente, cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo:

 a) no caso de licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional de que o Brasil faça parte, excluindo-se agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chede do Poder Executivo, nem nos casos de
aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

 b) no caso de licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feiro com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional de que o Brasil, faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de
equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido posterior autorização do Congresso Nacional, nem nos casos de aquisição de
bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

 c) no caso de licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de
equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de
bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

 d) no caso de licitações internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo
financeiro internacional, oi por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e
entregues no exterior e do Congresso Nacional, executando-se os casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179092

Questão 58: FUNDATEC - Ass Adm (GRAMADOTUR)/GRAMADOTUR/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Os contratos administrativos são regidos pelas suas próprias cláusulas, que devem estar em consonância com a Lei nº 8.666/1993, com os termos do edital da licitação
ou do termo de dispensa ou inexigibilidade, e, ainda, com a proposta a que se vinculam. São cláusulas necessárias nos contratos administrativos:
 

I. O regime de execução ou a forma de fornecimento.
 
II. Garantias oferecidas para assegurar a execução do objeto, nunca superior a 20% do valor do contrato.
 
III. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.
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IV. Os casos de rescisão.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857251

Questão 59: ACEP - Ana (Pref Aracati)/Pref Aracati/Fundos de Investimento/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
No tocante aos Contratos Administrativos, características, elementos, formalização e cláusulas essenciais, assinale a alternativa correta.

 a) Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente
cláusula que declare competente o foro da sede da contratada.

 b) O critério da autoridade competente, ainda que não previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e compras.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899385

Questão 60: FEPESE - Ass Adm (CELESC)/CELESC/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Em conformidade com a Lei 8.666/93, é cláusula necessária em todo contrato administrativo aquela que estabelece:

 a)  o regime de execução ou a forma de fornecimento.
 b)  contratação de seguro para caso o contrato não seja cumprido.
 c)  pagamento de bônus à organização contratada caso termine a obra ou serviço antes do prazo previsto.
 d)  pagamento de bônus à organização contratada caso termine a obra ou serviço por valor inferior ao previsto.
 e)  contratação de fiscalização externa para assegurar que o objeto do contrato esteja sendo cumprido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910893

Questão 61: IBADE - Aux Adm (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Segundo o Art.55° da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993), a alternativa INCORRETA quanto às cláusulas que devem constar no contrato é a
seguinte:

 a)  preço.
 b)  prazo.
 c)  condições de pagamento.
 d)  garantias.
 e)  condições de exportação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957181

Questão 62: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa correta:

 a) Os contratos administrativos regulam-se pelos preceitos de direito público, não se lhes aplicando os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.

 b) O preço é cláusula necessária em todo contrato administrativo, mas a deliberação contratual acerca das condições de pagamento tem natureza facultativa,
podendo ser objeto de acerto posterior entre as partes.

 c) O contrato administrativo, em regra, deve ser celebrado com prazo de vigência indeterminado.
 d) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
 e) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957442

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Em determinado contrato da administração pública, foram estabelecidas cláusulas dispondo sobre:

I o regime de execução; 
II o preço do contrato e as condições de pagamento; 
III o objeto do contrato e seus elementos característicos; 
IV o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.
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Nessa situação hipotética, à luz da Lei de Licitações e Contratos, 

 a) apenas a cláusula IV é obrigatória. 
 b) apenas as cláusulas I e II são obrigatórias. 
 c)  apenas as cláusulas I e III, são obrigatórias. 
 d)  apenas as cláusulas II, III e IV são obrigatórias. 
 e)  todas as cláusulas são obrigatórias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973135

Questão 64: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Sobre os contratos administrativos para efeitos da Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta:

 a)  Não há a necessidade de constar cláusula com o objeto e seus elementos característicos.
 b)  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação não precisam atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
 c)  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar

necessariamente cláusula que declare competente o foro de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante para dirimir qualquer questão contratual.
 d)  O contratado nunca poderá optar por seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do contrato.
 e)  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações

e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994442

Questão 65: INSTITUTO BRASIL - Adv (Pref Irani)/Pref Irani/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Analise as afirmativas a assinale a alternativa correspondente.
 
São consideradas cláusulas indispensáveis, obrigatórias em todo contrato administrativo, sob pena de nulidade:
 

I- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
 
II- o objeto e seus elementos caracteristicos.
 
III- o regime de execução ou a forma de fornecimento.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/998976

Questão 66: IDECAN - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
As normas dos contratos administrativos estão descritas na Lei 8.666/93, a qual é regulamentada pelos preceitos do direito público, conforme os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições do direito privado. Neste caso, os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, assim como a
descrição dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes envolvidas, em conformidade com a proposta a que se vinculam. Sobre o tema, destacam-se cláusulas
que são consideradas essenciais para a confecção de um contrato, exceto

 a)  o objeto e os elementos característicos de um contrato administrativo.
 b)  o preço e as condições de pagamento, além da data-base e periodicidade do reajustamento de preços.
 c)  o prazo apenas do início das etapas de execução e, se possível, uma previsão para conclusão ou entrega, podendo ser adiada por acordo unilateral.
 d)  as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas.
 e)  os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1065738

Questão 67: FAUEL - Cont (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
A Lei 8.666/93 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. O artigo 55, descreve quais são as cláusulas necessárias para um contrato
administrativo. São cláusulas necessárias em um contrato administrativo:

I - O objeto e seus elementos característicos.

II - O regime de execução ou a forma de fornecimento.

III - A natureza do contrato.

IV - Os casos de rescisão
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De acordo com as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA: 

 a)  Somente as afirmativas I e II e III estão corretas. 
 b)  Somente as afirmativas I e II e IV estão corretas. 
 c)  Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
 d)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071523

Questão 68: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Informática/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
A impontualidade da Administração pública no pagamento de remuneração a prestador de serviço contratado sob o regime da Lei nº 8.666/1993

 a)  possibilita a rescisão unilateral pela contratada, cabível a via administrativa para atrasos superiores a 120 dias.
 b)  permite o acionamento, pela contratada, das garantias contratuais prestadas pela Administração contratante.
 c)  é inerente às prerrogativas legalmente atribuídas à Administração pública nos contratos administrativos, cabendo à contratada apenas exigir o pagamento

administrativa ou judicialmente, com os encargos moratórios.
 d)  justifica a suspensão da prestação dos serviços contratados, não se admitindo, contudo, pedido de rescisão contratual, em razão da supremacia do interesse

público.
 e)  é fundamento para o contratado suspender a execução das obrigações contratuais que assumiu, se o atraso exceder 90 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071558

Questão 69: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Administrativo de Contratos e Convênios/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Em relação as cláusulas necessárias, assinale a alternativa que não a represente.

 a) o objeto e seus elementos característicos
 b) o regime de execução ou a forma de fornecimento
 c) o preço e as condições de pagamento
 d) a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela Administração

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075020

Questão 70: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
 
Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de cláusula contextualizada no enunciado.

 a) Exorbitantes
 b) Necessárias
 c) Obrigatórias
 d) Principais

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075582

Questão 71: EXATUS - Adv (CM Candói)/CM Candói/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, são cláusulas necessárias em todo contrato administrativos, EXCETO:

 a)  O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

 b)  O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.
 c)  As hipóteses de alteração contratual.
 d)  Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
 e)  A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1081855

Questão 72: Legalle - Ag Trib (Cax do Sul)/Pref Caxias do Sul/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
São cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleçam: I. O objeto e seus elementos característicos; II. O regime de execução ou a forma de fornecimento; III.
As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; IV. Os casos de rescisão; V. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente
aos casos omissos.
 
Quantos dos itens acima está(ão) CORRRETO(S)?

 a)  Apenas 1 deles.
 b)  Apenas 2 deles.
 c)  Apenas 3 deles.
 d)  Apenas 4 deles.
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 e)  Todos os 5.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088495

Questão 73: IBFC - Gest (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Público/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Em relação às cláusulas necessárias em todo o contrato de licitação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

( ) O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
 
( ) Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
 
( ) As condições de exportação, a data e a taxa de câmbio para conversão.
 
( ) O crédito pelo qual correrá a receita, com a indicação da classificação funcional e da categoria econômica.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115360

Questão 74: COVEST-COPSET - Tec (UFPE)/UFPE/Contabilidade/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa que não representa uma cláusula necessária nos contratos administrativos, conforme Art. 22 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

 a)  Objeto e seus elementos característicos.
 b)  Crédito pelo qual correrá a despesa.
 c)  Preço e condições de inadimplemento.
 d)  Critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
 e)  Regime de execução ou a forma de fornecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137956

Questão 75: CETREDE - Ag (Pref Juazeiro N)/Pref Juazeiro do N/Administrativo/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
São cláusulas necessárias em todo contrato administrativo, as que estabeleçam o(a)(as)
 

I. regime de execução ou a forma de fornecimento.
 
II. crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.
 
III. garantias oferecidas para assegurarem sua plena execução, quando exigidas.
 
IV. condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso.
 
V. vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, a tomada de preço e a proposta do licitante vencedor.

 
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141930

Questão 76: CESGRANRIO - Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Um administrador recebeu uma minuta de contrato para análise à luz das normas da Lei nº 8.666/1993.
 
A referida lei estabelece como cláusula necessária em qualquer contrato o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de preços, além dos critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo

 a)  cumprimento
 b)  término
 c)  aditamento
 d)  pagamento
 e)  fornecimento

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175762
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Questão 77: Machado de Assis - Tec (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/Contabilidade/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
De acordo com o art. 55 lei 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, dentre outros:
 

A) As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso.
B) Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso.
C) Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
D) O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

 
É CORRETO o que se afirma em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207923

Questão 78: IBADE - AAd (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei nº 8.666, que dispõe sobre os contratos administrativos, verificamos no Art. 55 as cláusulas que são necessárias em todo contrato. A alternativa que
NÃO corresponde a estas cláusulas é:

 a)  o objetivo e seus interesses econômicos.
 b)  o regime de execução ou a forma de fornecimento.
 c)  o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.
 d)  os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso.
 e)  o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219190

Questão 79: FCC - Ag Adm (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Dentre as cláusulas que devem constar obrigatoriamente dos contratos administrativos regidos pela Lei no 8.666/1993, está a previsão de

 a)  exigência de garantia da execução do contrato, independentemente de sua natureza e objeto.
 b)  prazo certo ou a indicação de vigência por prazo indeterminado.
 c)  possibilidade de qualquer das partes rescindir o contrato administrativamente.
 d)  penalidades cabíveis em caso de descumprimento e, inclusive, de valores estabelecidos para eventuais multas.
 e)  hipóteses de rescisão administrativa passíveis de serem invocadas pela Administração pública e hipóteses de rescisão administrativa unilateral invocáveis pela

contratada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1273924

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da 

 a) publicidade. 
 b) moralidade. 
 c) legalidade. 
 d) eficiência. 
 e) supremacia do interesse público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/594632

Questão 81: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Licitação, Contratos e Convênios/Compras, Patrimônio e Materiais/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
É cláusula necessária ao contrato administrativo a regulamentação acerca do preço e das formas de pagamento.  Além do pagamento da fatura propriamente dita, como
forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, alguns pagamentos são feitos ao particular contratado, como: 

 a)  a correção monetária, para a atualização da margem de lucro inicialmente acordada, vedado em qualquer hipótese o critério de atualização financeira dos valores
a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

 b)  a correção monetária, necessária para manter a atualização do valor global do contrato, sendo proibida a promoção nos contratos administrativos de
compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

 c)  a recomposição de preços, que deverá ter por base o índice de inflação oficial, medido mês a mês, e será utilizada em todos os contratos com prazo de execução
igual ou superior a vinte e quatro meses, com o escopo de manter atualizado o valor global do contrato;

 d)  o reajustamento de preço, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;   

 e)  a revisão de preços, que contemplará toda a correção monetária com base no índice oficial de inflação, além do aumento no preço dos insumos necessários à
execução do contrato, em toda contratação com valor global igual ou superior a seiscentos mil reais. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611531
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Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Acerca dos contratos administrativos, julgue os itens a seguir.
 

I No caso de atrasos dos pagamentos devidos pela administração contratante, superiores a noventa dias, é possível a aplicação, pelo contratado, da exceção do
contrato não cumprido, salvo em casos excepcionais, como calamidade pública ou guerra.
 
II A modificação do regime de execução da obra para melhor adequação técnica constitui hipótese de alteração unilateral do contrato.
 
III Aos contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra aplica-se o reajuste por índices.
 
IV É cláusula necessária dos contratos administrativos a que estabelece as penalidades cabíveis para as situações de sua inexecução parcial ou total.

 
Assinale a opção correta.

 a) Apenas os itens I e II estão certos.
 b) Apenas os itens I e IV estão certos.
 c) Apenas os itens II e III estão certos.
 d) Apenas os itens III e IV estão certos.
 e) Todos os itens estão certos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613959

Questão 83: IBFC - Eng (Divinópolis)/Pref Divinópolis/Civil/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Os contratos de que tratam a lei 8666/93 devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. E os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Assinale abaixo a alternativa que não contém uma cláusula
necessária nestes contratos.

 a)  O objeto e seus elementos característicos
 b)  O crédito pelo qual correrá a receita, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica
 c)  O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento
 d)  Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642376

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
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.
 
Admite-se corrigir monetariamente o valor do contrato com prazo de duração inferior a um ano ou reajustá-lo por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664790

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
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.
 
Ao negar pedido de revisão contratual devido a aumento salarial imposto à contratada por força de dissídio coletivo, a administração agiu corretamente: não se trata de
fato imprevisível capaz de autorizar a referida revisão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664806
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Questão 86: IBFC - Cont (CM F Santana)/CM Feira de Stana/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Os contratos administrativos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução,
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e/ou da proposta a que se
vinculam. Assim, os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
Devendo conter:
 

I. O regime de execução ou a forma de fornecimento;
 
II. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
 
III. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
 
IV. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

 
Estão corretas as afirmativas:

 a) Apenas a afirmativa II está correta
 b) Apenas a afirmativa III está correta
 c) Todas as afirmativas estão corretas
 d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/665218

Questão 87: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
O Município Beta celebrou contrato administrativo de trato sucessivo com a sociedade empresária Ômega, tendo previsto, na cláusula 22.3, que, na periodicidade
indicada, o preço pactuado seria acrescido de percentual equivalente à inflação acumulada no período, tomando-se por base o índice oficial indicado.

Considerando à sistemática legal vigente, a cláusula 22.3 é 

 a)  ilegal, por afrontar o risco negocial da alçada da contratada. 
 b)  necessária, dispondo sobre critério de reajuste. 
 c)  facultativa, dispondo sobre critério de reajuste. 
 d)  necessária, dispondo sobre critério de revisão. 
 e)  facultativa, dispondo sobre critério de revisão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669126

Questão 88: FUNRIO - Adm (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Segundo a Lei Nº 8.666/93, nos contratos administrativos celebrados pela Administração Pública devem constar cláusulas necessárias. Assinale a alternativa que NÃO se
caracteriza como cláusula necessária. 

 a) Cronograma de desembolso. 
 b) Condições de pagamento. 
 c) Regime de execução. 
 d) Objeto e seus elementos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672186

Questão 89: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Nos contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93 estabelece com relação à garantia, que

 a)  é obrigatória para todas as contratações de obras, serviços e compras.
 b)  não será admitida a fiança bancária como garantia em contratos acima de um milhão de reais.
 c)  cabe ao contratado optar pela modalidade de garantia dentre aquelas previstas no texto legal.
 d)  será de até dez por cento do valor do contrato, podendo ser elevada até vinte por cento para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto.
 e)  será liberada ou restituída ao contratado após seis meses da execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679323

Questão 90: VUNESP - Fisc CT I (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
São, entre outras, cláusulas necessárias em todo contrato administrativo, previstas na Lei nº 8.666/93:

 a)  as condições de exportação; os direitos e as responsabilidades das partes.
 b)  o objeto e seus elementos característicos; a taxa de câmbio na hipótese de exportação.
 c)  o regime de execução ou a forma de fornecimento; os casos de rescisão.
 d)  os direitos, os deveres e as responsabilidades das partes; o regime de execução ou a forma de fornecimento.
 e)  os casos de rescisão; as condições de exportação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715486
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Questão 91: IADES - Ass Adm (CAU RO)/CAU RO/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
O contrato administrativo deve estabelecer os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes em conformidade com os termos da licitação a que se vincula. Em
todo contrato administrativo, é cláusula necessária aquela que estabelece

 a)  a modalidade da licitação.
 b)  a documentação relativa à habilitação jurídica.
 c)  o tipo de licitação.
 d)  a motivação para a dispensa ou a inexigibilidade.
 e)  os casos de rescisão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/716900

Questão 92: FAURGS - Eng (HCPA)/HCPA/Engenharia Biomédica/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando- se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.

Com relação a esse tema, considere os itens abaixo.

I - O objeto e seus elementos característicos. 
II - O regime de execução ou a forma de fornecimento. 
III - O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Quais apresentam, de forma correta, o conteúdo das cláusulas que devem constar em todos os contratos administrativos? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717460

Questão 93: FUNDEP - Adv (Pará de MG)/Pref Pará de MG/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Quanto aos contratos administrativos e sua disciplina legal pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, é correto afirmar:

 a)  Contratos de serviços são aqueles que se destinam à aquisição de bens móveis necessários à consecução dos serviços administrativos, devendo o administrador,
antes de sua celebração, caracterizar o objeto das compras e especificar os recursos para o pagamento dos fornecedores.

 b)  Mesmo as pessoas administrativas que executam atividades econômicas devem celebrar os seus contratos sob a incidência das regras da Lei Nº 8.666/93,
fazendo jus, portanto, aos vários privilégios normalmente atribuídos às pessoas que prestam serviços públicos.

 c)  A Administração Pública tem a prerrogativa de ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto de todo e qualquer contrato
administrativo, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como há hipótese de rescisão do contrato
administrativo.

 d)  As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos poderão ser alteradas sem a prévia concordância do contratado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/723058

Questão 94: IDHTEC - Adv (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Na forma da lei devem, obrigatoriamente, integrar os contratos administrativos as seguintes cláusulas, exceto: 

 a)  Cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. 
 b)  Cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento. 
 c)  Cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão.
 d)  Cláusulas que estabeleçam as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso.
 e)  Cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato, não sendo obrigatória a indicação da legislação aplicável aos casos omissos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853512

Questão 95: INAZ do Pará - Ana (CRF PE)/CRF PE/Administrador/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena
de nulidade. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam, exceto:

 a)  Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
 b)  O objeto e seus elementos característicos.
 c)  As condições de exportação e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso.
 d)  O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica.
 e)  A Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000092
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Questão 96: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Gestão de Pessoas/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Quanto à elaboração de contratos administrativos, a legislação prevê que devem constar em todo instrumento de contrato e, no que couber, nos instrumentos
equivalentes, determinadas cláusulas. Em qual alternativa abaixo consta duas dessas cláusulas?

 a)  Os casos de rescisão e os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso.
 b)  Restrição ao âmbito de atuação da empresa e os termos de transporte.
 c)  Os casos de troca de objeto de compra, ampliação de fornecimento de produtos, mudanças de gestores.
 d)  Referências sobre a mudanças de fornecedor e prazos de entrega.
 e)  Possibilidades de termos aditivos, de devolução de produtos que não atendem as necessidades do comprador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000476

Questão 97: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Operacional/2018
Assunto: Cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 55 da Lei 8.666/1993)
Os contratos devem normatizar toda e qualquer condição de forma clara para a sua execução, indicada em cláusulas os direitos, as obrigações e as responsabilidades das
partes.
 
Qual item estabelece cláusula necessária em todo contrato administrativo?

 a)  Sem condição de pagamento e critérios.
 b)  O regime de execução ou a forma de fornecimento.
 c)  Prazo indeterminado para encerramento.
 d)  Não precisa de garantia para assegurar sua plena execução.
 e)  Os direitos e responsabilidade do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000515

Questão 98: FCC - Ana Fom (AFAP)/AFAP/Advogado/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A Administração pública municipal publicou edital para contratação de prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática das unidades de ensino
público. No que se refere ao prazo de duração do contrato, o edital pode prever a 

 a)  vigência atrelada à amortização dos investimentos feitos pela concessionária, de forma que o instrumento poderá ser prorrogado por prazo indeterminado até que
o prestador dos serviços recupere o que investiu no projeto, bem como alcance a remuneração constante do plano de negócios. 

 b)  prorrogação automática do contrato a cada 60 meses de vigência, desde que haja justificativa de interesse público para isso. 
 c)  possibilidade de celebração e prorrogação por prazo superior à vigência do crédito orçamentário, desde que tenha havido previsão no edital e no Plano Plurianual

para a despesa. 
 d)  contratação por prazo de 12 meses, prorrogável pelo mesmo prazo, uma única vez, após o que deverá obrigatoriamente haver nova licitação. 
 e)  contratação pelo prazo de vigência constante da melhor proposta, não sendo necessária prévia estipulação do mesmo no edital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/788923

Questão 99: Unifil - Cont (CM Jataizinho)/CM Jataizinho/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Com relação aos contratos administrativos (Lei nº 8.666/95) é incorreto afirmar que

 a)  os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

 b)  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.

 c)  os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega não admitem prorrogação em qualquer hipótese.
 d)  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843031

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A empresa construtora de uma creche comunitária comunicou, formalmente, ao órgão público contratante a conclusão da obra, que foi executada dentro do prazo
previsto no contrato administrativo. O termo de recebimento provisório foi emitido pelo contratado no primeiro dia do 16.º mês de obra. No primeiro dia do 17.º mês de
obra, o órgão público comprovou em vistoria técnica a adequação do objeto aos termos contratuais.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item, subsecutivo a respeito do recebimento provisório da obra, do prazo de vigência do contrato e da responsabilidade
civil pela solidez e segurança da construção, tendo como referência a Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 8.666/1993) e atualizações.
 
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o prazo de vigência do contrato deve ser de pelo menos 18 meses para ser viável a inclusão do prazo máximo permitido para a
emissão do termo de recebimento definitivo da obra.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844129

Questão 101: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
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Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A respeito dos aspectos orçamentários e financeiros da execução do contrato administrativo, analise as afirmativas a seguir:
 

I. A duração dos contratos administrativos nunca ultrapassará a vigência dos respectivos créditos orçamentários.
 
II. No contrato administrativo, deve constar o crédito pelo qual correrá a despesa, independentemente da indicação ou não da classificação funcional programática
e da categoria econômica.

III. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
 
Assinale

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b)  se apenas a afirmativa II estiver correta.
 c)  se apenas a afirmativa III estiver correta.
 d)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
 e)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938099

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A duração dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993 em relação ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática pode-se estender pelo prazo
máximo de 

 a) 12 meses. 
 b)  48 meses. 
 c) 60 meses. 
 d) 72 meses. 
 e) 120 meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973514

Questão 103: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Legislativo/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Em relação à duração dos contratos administrativos, a Lei nº 8.666/1993 estabelece o prazo máximo de vigência de 

 a)  quarenta e oito meses, para contrato de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática. 
 b)  trinta e seis meses, para contratos de serviços contínuos, por meio de prorrogações por iguais e sucessivos períodos da vigência inicial, com vistas à obtenção de

preços e condições mais vantajosas para a administração. 
 c)  vinte e quatro meses, para projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 
 d)  cento e oitenta meses, para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica

e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. 
 e)  dezoito meses para todas as contratações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1015013

Questão 104: VUNESP - ACI (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos), a duração dos contratos administrativos fica adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, podendo excepcionalmente ser prorrogada

 a)  para além de 60 (sessenta) meses e por até 12 (doze) meses, desde que devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, nos contratos
administrativos que tenham por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua.

 b)  pelo período necessário ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa na hipótese de declarado estado de necessidade ou de calamidade pública pela
autoridade superior.

 c)  pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato na hipótese de alteração do projeto pela Administração, desde que
devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior.

 d)  para além de um exercício financeiro e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, nos casos em que parcelas de obras e serviços não tenham ainda sido
concluídas, mediante manifestação técnica fundamentada ratificada pela autoridade superior.

 e)  para além de um exercício fiscal nos casos em que houver manifestação técnica que comprove a vantagem econômica e financeira de manutenção do contrato,
ratificada pela autoridade superior e pelo Tribunal de Contas competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033408

Questão 105: Unifil - AAdm (Pref Tupãssi)/Pref Tupãssi/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Sobre os Contratos Administrativos, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 
 b)  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de

desconstituir os já produzidos. 
 c)  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
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 d)  A prorrogação de prazo superior a 6 (seis) meses, deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato. Inferior a esse período fica autorizado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044067

Questão 106: COVEST-COPSET - Arqt Urb (UFPE)/UFPE/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Qual das assertivas abaixo não corresponde aos motivos justificáveis para atraso no cronograma de obras estabelecidos pela Lei de Licitações — Artigo 57; §1º.— para a
contratação de obras e serviços?

 a)  Alteração do projeto ou especificações pelo Contratado.
 b)  Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.
 c)  Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração
 d)  Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei.
 e)  Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134436

Questão 107: Instituto Consulplan - TLic (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Supondo que o Município realize licitação para aluguel de equipamentos de informática, a duração do contrato administrativo 

 a)  poder ser por prazo indeterminado. 
 b)  fica limitado à vigência da Lei Orçamentária Anual. 
 c)  poderá estender-se por até quarenta e oito meses. 
 d)  poderá estender-se por vinte e quatro meses, improrrogáveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167537

Questão 108: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Quanto aos contratos administrativos, julgue o item.

Suponha‐se que uma autarquia tenha um contrato de doze meses firmado com determinada empresa, que presta serviço de vigilância, e esteja na iminência de seu
término. Nessa hipótese, o contrato poderá ser prorrogado por mais quatro períodos de doze meses, com vistas à obtenção de preços e condições vantajosas para a
Administração, não havendo necessidade de nova licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207253

Questão 109: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Administrativo/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
O Município A está elaborando edital de licitação para contratar serviço de limpeza predial. A respeito do prazo de duração desse contrato, é correto dizer que: 

 a)  o prazo de duração do contrato está adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, sem possibilidade de prorrogação.
 b)  o contrato de prestação de serviços pode ser celebrado pelo prazo de 24 meses.
 c)  o contrato pode ser celebrado por prazo indeterminado, mantendo-se vigente enquanto não houver melhor preço do que o da proposta vencedora da licitação.
 d)  o contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a

administração, limitada a 60 meses.
 e)  o contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosos para a

administração, limitada a 120 meses.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229959

Questão 110: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Administrativo/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A vigência do contrato administrativo será : 

 a)  o período de duração do contrato que pode ultrapassar o respectivo crédito orçamentário.
 b)  o período de duração do contrato que não pode ultrapassar o respectivo crédito orçamentário.
 c)  o período de duração do contrato que não pode ultrapassar o respectivo crédito orçamentário, exceto em casos especiais previstos em lei específica.
 d)  o período que lei geral o especificar.
 e)  o tempo que o particular tem para executar o objeto contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229967

Questão 111: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de
seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram motivos, devidamente autuados em processo. Sobre os possíveis motivos que admitem prorrogação, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
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1 – Alteração do projeto ou especificações pela Administração.

2 – Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração.

3 – Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na lei n° 8666/1993.

4 – Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documentoscontemporâneos à sua ocorrência.

 a)  Apenas duas afirmações estão corretas. 
 b)  Todas as afirmações estão corretas. 
 c)  Apenas uma afirmação está correta. 
 d)  Apenas uma afirmação está incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1233160

Questão 112: FUNDATEC - Fisc (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/Contratos/2019
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Analise as assertivas a seguir a respeito dos prazos dos contratos administrativos, consoante definições da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993):

I. Em casos excepcionais e desde que previsto na lei orçamentária, o contrato administrativo pode ser pactuado por prazo indeterminado.

II. O aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser repactuados por prazo de até 48 meses.

III. Os contratos de serviços contínuos (limpeza, vigilância, etc.) podem ser prorrogados por prazo de até 8 (oito) anos.

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296324

Questão 113: FUNDATEC - Tec Admin (DPE SC)/DPE SC/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Sobre o prazo dos contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Em regra, a duração dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993 fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
 b)  Quando o contrato tiver por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, seu prazo de duração poderá ser prorrogado por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses, sem possibilidade de nova
prorrogação. 

 c)  Caso o contrato tiver por objeto aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, a sua duração poderá se estender pelo prazo de até
quarenta e oito meses após o início da sua vigência. 

 d)  A duração dos contratos não segue a regra geral, quando contemplar projetos cujos produtos estejam previstos nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. 

 e)  Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de
Defesa Nacional, os contratos administrativos poderão ter vigência por até cento e vinte meses, caso haja interesse da administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576413

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - TMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Acerca de licitação e contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
É vedado o estabelecimento de contrato administrativo por prazo indeterminado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577044

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o seguinte item, a respeito da licitação e dos contratos administrativos.

A duração dos contratos administrativos de prestação de serviços executados de forma contínua é limitada à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596621
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Questão 116: FCC - Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado de Defensoria/Administração/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Considere que determinado órgão da Administração do Estado do Amazonas tenha firmado um contrato de prestação de serviços de limpeza, precedido do necessário
procedimento licitatório, e, próximo do termo final, tenha decidido prorrogar o contrato por mais um ano. Considerando os procedimentos e condições estabelecidos na
Lei n° 8.666/1993, caso a prorrogação se efetive, 

 a)  dependerá de instauração de procedimento de dispensa, precedido de pesquisa de preço no mercado, não necessitando de publicação. 
 b)  deverá se dar por escrito, mediante termo aditivo, cujo extrato deverá ser publicado na imprensa oficial até o vigésimo quarto dia da data em que for firmado. 
 c)  pode se dar por ato da autoridade, mediante simples despacho, independentemente de termo ou publicação, se assim previsto no contrato original. 
 d)  demanda a publicação da correspondente justificativa pela autoridade competente, após a homologação do necessário procedimento de inexigibilidade de

licitação. 
 e)  somente demandará formalização por instrumento próprio se o valor do somatório dos pagamentos que ocorrerão no prazo de prorrogação for superior a R$

80.000,00. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605897

Questão 117: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A Administração pública estadual firmou contrato de segurança predial estabelecendo prazo de vigência de 12 meses, com previsão de prorrogação por até 60 meses. O
encerramento do contrato, ao final dos primeiros 12 meses, se daria em 30 de novembro do corrente ano. Considerando cuidar-se de contrato de duração por prazo
determinado, eventual prorrogação de vigência 

 a)  teria lugar a qualquer momento, de forma limitada ou não aos 60 meses, desde que comprovada vantajosidade econômica para Administração e
independentemente de aditivo contratual. 

 b)  poderia ser feita a qualquer momento, por mero apostilamento, mesmo após 30/11/2018, desde que dentro do prazo máximo de 60 meses. 
 c)  poderia ser feita a qualquer momento, por meio de aditivo contratual, mesmo após 30/11/2018 e excedendo o prazo máximo de 60 meses, em razão do princípio

da continuidade dos serviços públicos. 
 d)  teria lugar em momento anterior ao respectivo término, ou seja, até 30/11/2018, podendo ser feita por mero apostilamento, sendo desnecessários aditivo

contratual e aprovação da autoridade competente. 
 e)  teria lugar em momento anterior ao respetivo término, ou seja, até 30/11/2018, devendo ser instrumentalizada por aditivo contratual, firmado pela autoridade

competente. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606897

Questão 118: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Tramitação/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
De acordo com a Lei nº 8.666/93, a duração dos contratos administrativos, como regra, fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, isto é, tem prazo
máximo de 1 (um) ano, como é o caso de contratação para:

 a)  projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual;
 b)  prestação de serviços a serem executados pelo contratado de forma contínua;
 c)  aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática;
 d)  fornecimento de bens e serviços, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, na forma da lei;
 e)  aquisição de veículos novos, visando à renovação da frota oficial dos carros do órgão contratante.  

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611787

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 5/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos no cronograma, para os quais a empresa
apresentou as seguintes justificativas: alterações de projeto propostos pela fiscalização; dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, atividades críticas
da obra; e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região.
 
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação vigente.
 
A aceitação da justificativa para os atrasos de terraplenagem e fundações depende de a contratada comprovar que as chuvas foram imprevisíveis ou excepcionais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617714

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 5/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos no cronograma, para os quais a empresa
apresentou as seguintes justificativas: alterações de projeto propostos pela fiscalização; dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, atividades críticas
da obra; e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região.
 
No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação vigente.
 
Toda prorrogação de prazo de execução devidamente justificada assegura ao contratado a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617717

Questão 121: VUNESP - Ana Prev (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
O prefeito de um determinado Município, verificando a necessidade de expandir a rede de saneamento básico da área urbana da municipalidade, realizou licitação e
contratou empresa para realizar a obra, nos termos especificados no projeto básico. O prazo de duração do contrato foi fixado em 24 meses.
 
Sobre a prorrogação desse prazo, assinale a alternativa correta. 

 a)  Não é possível prorrogar o prazo, porque a duração do contrato deve observar a vigência do respectivo crédito orçamentário, estando limitada a vinte e quatro
meses. 

 b)  É possível a prorrogação do prazo por iguais e sucessivos períodos, limitado a sessenta meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a Administração. 

 c)  Não é possível prorrogar o prazo de duração, salvo se o atraso na entrega do objeto decorrer de fato ou ato de terceiro estranho à vontade das partes. 
 d)  É possível a prorrogação por até 120 meses, se houver interesse da Administração, por se tratar de obra de alta complexidade tecnológica. 
 e)  É possível a prorrogação se houver interesse da Administração, previsão da possibilidade de prorrogação no ato convocatório e se o projeto tiver sido

contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/619730

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Com relação à organização da administração pública e a licitações e contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
Como regra geral, é permitida a contratação pública por prazo indeterminado, o que viabiliza melhor negociação do preço final do serviço ou do bem contratado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623983

Questão 123: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Em seu primeiro dia de exercício, o novo presidente da mesa solicitou parecer a respeito do contrato de fornecimento de café na Assembleia Legislativa. O contrato
anterior teve validade até 30 de dezembro do ano anterior, sem que o competente aditivo contratual tivesse sido formalizado. Caso um termo aditivo seja elaborado e
assinado após o fim da duração contratual, o ciclo da despesa 

 a)  terá sido respeitado, desde que seja redigido com data retroativa, em cumprimento à legislação em vigor. 
 b)  terá sido respeitado, uma vez que foi realizado no mês subsequente ao encerramento do contrato original. 
 c)  não terá sido respeitado, pois a aquisição na situação descrita necessita de licitação. 
 d)  não terá sido respeitado, pois antes da assinatura de termos contratuais deve haver a etapa conhecida como liquidação. 
 e)  não terá sido respeitado, uma vez que assinado por ordenador de despesas diverso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638985

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Uma empresa foi contratada por um hospital público para fornecer e instalar cinco equipamentos hospitalares, com prazo de execução de instalação de um equipamento
por mês, sem afetar o funcionamento dos atendimentos médico-hospitalares. Durante a execução dos serviços, a contratada solicitou à fiscalização uma dilação de prazo
de execução devido à dificuldade de realizar os trabalhos com o prédio ocupado.
 
A respeito dessa situação hipotética e de aspectos a ela relacionados, julgue o item subsecutivo.
 
A realização da instalação dos equipamentos em prédio ocupado justifica uma dilação de prazo, desde que seja sem ônus para a administração pública e que a contratada
absorva os custos com o aumento de horas trabalhadas e possíveis reajustamentos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647641

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Elétrico/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Uma empresa foi contratada por um hospital público para fornecer e instalar cinco equipamentos hospitalares, com prazo de execução de instalação de um equipamento
por mês, sem afetar o funcionamento dos atendimentos médico-hospitalares. Durante a execução dos serviços, a contratada solicitou à fiscalização uma dilação de prazo
de execução devido à dificuldade de realizar os trabalhos com o prédio ocupado.
 
A respeito dessa situação hipotética e de aspectos a ela relacionados, julgue o item subsecutivo.
 
Caso seja necessário o trabalho noturno para manter o cronograma contratual, a contratada tem direito a um reequilíbrio econômico para cobrir os custos com adicional
noturno e horas extras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647642
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Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, 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.
 
Considere que o projeto estivesse previsto no plano plurianual.
 
Nesse caso, a duração do contrato não está adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, mas ao período necessário para o término da obra, segundo o
cronograma físico-financeiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664809

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - Esp Port (EMAP)/EMAP/Engenharia Civil/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Uma obra pública, contratada por R$ 300.000, com prazo de execução de três meses, foi executada conforme a planilha a seguir, que apresenta, em reais, as medições
mensais planejadas de acordo com o contrato assinado, com as medições mensais realizadas conforme o executado e de acordo com as despesas mensais da contratada
para a realização da obra segundo a apropriação de custos.
 

 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4

medições planejadas 100.000 100.000 100.000  

medições realizadas 90.000 90.000 90.000 30.000

despesas realizadas 50.000 60.000 90.000 50.000
 
Considerando as informações apresentadas na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.
 
As despesas elevadas no início da obra justificam necessariamente uma dilação de prazo contratual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/666477

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos, julgue o item a seguir.
 
A administração, por oportunidade e conveniência, pode celebrar contrato por tempo indeterminado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/666990

Questão 129: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A Administração de determinado município contratou uma empresa para prestação de serviço de limpeza nas repartições públicas localizadas em determinada região,
fazendo constar do contrato o prazo de vigência de dois anos. Com a proximidade do vencimento do prazo, a Administração pública questionou sua assessoria
Administrativa sobre a providência a tomar, lhe tendo sido informado que 

 a)  inexistiria possibilidade de prorrogação contratual, em razão da natureza do objeto contratual. 
 b)  o contrato poderia ser prorrogado, conforme previsão no edital e no instrumento assinado, em razão da natureza contínua do serviço, não podendo, em regra,

ultrapassar sessenta meses a duração total da avença. 
 c)  seriam possíveis prorrogações sucessivas e ininterruptas, considerando que não se trata de contrato administrativo, mas sim de contrato da Administração. 
 d)  a Administração poderia prorrogar o contrato por prazo indeterminado, desde que houvesse previsão no plano plurianual ou realizar nova licitação,

fundamentando seu pedido em razões de interesse público. 
 e)  nova licitação deveria ser iniciada, dessa vez com previsão de prazo mais longo, de no mínimo cinco anos, prorrogável por iguais e sucessivos períodos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/675527

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 3/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
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Ao fiscalizar o contrato de uma obra pública, o fiscal técnico fez as seguintes observações:

● a garantia contratual exigida no contratado era abusiva, pois representava 10% do valor do contrato;

● após o início da obra, o arquiteto indicado no processo licitatório para fins de comprovação de capacitação técnica e que seria o futuro responsável técnico pela
obra foi substituído por um outro arquiteto recém-formado;

● houve atraso na execução da obra devido às chuvas ocorridas no período, segundo a construtora.
 
A respeito da situação apresentada, julgue o item a seguir, à luz da legislação vigente.
 
Chuvas ocorridas no período de execução da obra podem ser justificativas legalmente aceitáveis de atraso de cronograma, desde que excepcionais ou imprevisíveis no
período de ocorrência e tenham causado impactos nas atividades críticas da obra.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696391

Questão 131: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Administrador/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
A Administração pública de determinado ente federado celebrou regularmente, com base na Lei nº 8.666/1993, contrato de prestação de serviços de manutenção em
informática, para as máquinas de marcas e modelos previamente indicados, instaladas nas repartições indicadas. Nessa hipótese, 

 a)  a contratação pode ter se dado mediante inexigibilidade de licitação, tendo em vista que a natureza dos serviços contratados inviabiliza a instauração de
competição entre potenciais interessados. 

 b)  houve irregularidade na licitação, sendo vedada a indicação de marca e modelo dos bens objetos da contratação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 
 c)  o ajuste pode ter sido firmado mediante dispensa de licitação, pois a contratação de serviços de informática é uma das hipóteses legais de dispensa de licitação. 
 d)  pode ter sido realizada licitação na modalidade concorrência para a contratação dos serviços, estes que por serem executados de forma contínua poderão ter o

contrato prorrogado sucessivamente, por iguais períodos, não ultrapassando sessenta meses. 
 e)  a contratação foi precedida de concorrência, por se tratar de hipótese que expressamente exige tal modalidade licitatória, aplicando-se ao contrato a limitação

temporal da vigência do crédito orçamentário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696806

Questão 132: FCC - Esp Ed (Pref Macapá)/Pref Macapá/Administrador/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
No que concerne aos aspectos orçamentários e financeiros envolvidos na execução dos contratos administrativos, a regra geral é que a duração dos contratos seja
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, comportando, contudo, algumas exceções, nos termos disciplinados pela Lei nº 8.666/1993. Entre tais
exceções, insere(m)-se a(s) relacionada(s) aos contratos decorrentes de:

I. projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.

II. fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional,
contratados com dispensa de licitação mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão, que poderão, caso haja interesse
da Administração, ter vigência por 120 meses.

III. aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 60 meses após o início da vigência do
contrato, mediante sucessivas prorrogações por iguais períodos.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/703580

Questão 133: VUNESP - Tec Lic (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
É correto afirmar sobre o prazo de vigência dos contratos administrativos de serviços contínuos:

 a)  em se tratando de serviços essenciais, como o de energia elétrica e de abastecimento de água, é possível contratar por prazo indeterminado.
 b)  em se tratando de serviços comuns, o prazo máximo de vigência admitido pela Lei de licitações é de 30 (trinta) meses.
 c)  o prazo de vigência é de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual e sucessivo período.
 d)  os contratos de serviços contínuos, com exceção dos serviços de informática, podem ser prorrogados por até 48 (quarenta e oito) meses.
 e)  em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de vigência poderá ser prorrogado por até 12

(doze) meses além do máximo legal de 60 (sessenta) meses.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/716001

Questão 134: UFMT - Tec DES (Pref VG)/Pref VG (MT)/Técnico de Nível Superior/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
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Na Administração Pública, nos casos de contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, em vistas de obtenção de preços e condições mais
vantajosas, conforme ressalva da lei, podem ser prorrogados 

 a)  até o prazo-limite de 60 (sessenta) meses. 
 b)  enquanto o serviço for necessário e estiver sendo cumprido corretamente, sem prazo-limite. 
 c)  até o prazo-limite de 24 (vinte e quatro) meses. 
 d) enquanto restar comprovado a disponibilidade orçamentária e financeira do órgão, sem prazo-limite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757158

Questão 135: QUADRIX - Ana (CREF 13)/CREF 13/Advogado/2018
Assunto: Duração dos contratos administrativos (art. 57, Lei 8666)
Acerca de licitação e contratos administrativos, julgue o item.
 
É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215208
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Gabarito
1) B  2) Certo  3) A  4) C  5) A  6) D  7) C
8) A  9) C  10) A  11) C  12) A  13) C  14) D
15) D  16) A  17) D  18) D  19) B  20) D  21) A
22) A  23) E  24) A  25) C  26) C  27) D  28) C
29) E  30) B  31) Errado  32) B  33) A  34) B  35) A
36) A  37) Errado  38) A  39) B  40) D  41) B  42) B
43) A  44) C  45) Errado  46) A  47) A  48) B  49) E
50) C  51) C  52) C  53) Certo  54) Certo  55) Errado  56) D
57) C  58) C  59) C  60) A  61) E  62) D  63) E
64) E  65) E  66) C  67) B  68) E  69) D  70) B
71) C  72) E  73) D  74) Anulada  75) C  76) D  77) B
78) A  79) D  80) E  81) D  82) B  83) B  84) Errado
85) Certo  86) C  87) B  88) A  89) C  90) C  91) E
92) E  93) B  94) E  95) C  96) A  97) B  98) C
99) C  100) Errado  101) C  102) B  103) A  104) A  105) D
106) A  107) C  108) Certo  109) D  110) C  111) B  112) B
113) B  114) Certo  115) Errado  116) B  117) E  118) E  119) Certo
120) Certo  121) E  122) Errado  123) C  124) Errado  125) Errado  126) Certo
127) Errado  128) Errado  129) B  130) Certo  131) D  132) E  133) E
134) A  135) Certo


