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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGFW )

Direito Administrativo

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2020
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quatro licitantes compareceram a determinada licitação na modalidade tomada de preços para a prestação de determinado serviço. Contudo, o vencedor não atendeu à
convocação para assinar o contrato.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a)  O prazo da convocação para assinatura do contrato é improrrogável, o que viabiliza a convocação dos demais licitantes. 
 b)  Se a convocação tiver ocorrido cinquenta dias após a entrega das propostas, o vencedor detinha a obrigação de assinar o contrato. 
 c)  A recusa injustificada do vencedor em assinar o contrato enseja a aplicação de multa, mas não de outras sanções, porquanto não houve prestação de serviço. 
 d)  A administração pública pode convocar o segundo colocado, nos termos da respectiva proposta. 
 e)  O segundo colocado, se eventualmente convocado, não poderá recusar a assinatura do contrato, sob pena de sanção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119027

Questão 2: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que concerne à formalização dos contratos administrativos, na forma disciplinada pela Lei nº 8.666/1993, 

 a)  admite-se contrato verbal para as compras e serviços de pequeno valor e entrega imediata ou pronta execução, até o montante individual máximo de R$
8.000,00. 

 b)  o instrumento de contrato somente é exigível quando na precedente licitação tenha sido adotada a modalidade concorrência, facultando se, nos demais casos, a
substituição por nota de empenho. 

 c)  os contratos que decorram de dispensa ou inexigibilidade de licitação não demandam publicação resumida na imprensa oficial, cabendo, contudo, a publicação da
ratificação pela autoridade competente. 

 d)  a publicação resumida do contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial constitui condição de eficácia do contrato, qualquer que seja o seu valor. 
 e)  as aquisições realizadas no âmbito do sistema de registro de preços dispensam a formalização mediante termo de contrato, o qual  exigível em todos os demais

casos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758314

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca de gestão de processos e contratos, julgue o item.
 
Ao firmar contrato administrativo em nome da administração pública, é lícito que o gestor público o faça de forma oral, pois o ato do agente público é suficiente para
validar o contrato.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874918

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito de relações de consumo, de contrato de locação e de registro de imóveis, julgue o item que se segue.
 
Os contratos de locação em que o poder público é o locatário são regidos exclusivamente por normas de direito privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922215

Questão 5: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta.

 a)  O instrumento de contrato (lavrado na própria repartição, registrado e arquivado) é obrigatório, entre outros, no caso de tomada de peço.
 b)  O contrato administrativo adquire eficácia com a sua assinatura.
 c)  O instrumento de contrato (lavrado na própria repartição, registrado e arquivado) é facultativo, entre outros, no caso de concorrência.
 d)  O contrato administrativo adquire eficácia com a sua homologação.
 e)  O instrumento de contrato, mesmo nas compras de entrega imediata, não poderá ser substituído por qualquer outro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/954781
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Questão 6: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nos termos da Lei n. 8.666/1993, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, é facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/982068

Questão 7: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A norma da Lei nº 8.666/93 que impõe à Administração pública a obrigatoriedade de publicação do extrato dos contratos firmados privilegia, sem prejuízo de outros, o
princípio da 

 a)  eficiência, que goza de força impositiva preferencial em relação aos demais princípios que regem a Administração pública. 
 b)  moralidade, de obrigatória observância diante de previsão legal, ainda que não goze de status constitucional. 
 c)  impessoalidade, pois a Administração pública deve disponibilizar a todos as informações referentes a seus atos, inclusive como instrumento de controle externo. 
 d)  legalidade, que goza de força impositiva preferencial em relação aos demais princípios que regem a Administração pública. 
 e)  publicidade, configurando, inclusive, condição de eficácia para os negócios jurídicos firmados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010017

Questão 8: IBADE - ACI (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É o tipo de contrato utilizado pela administração pública para as Licitações nas modalidades concorrência, tomada de preços, nas dispensas e inexigibilidade com valores
correspondentes a essas modalidades:

 a)  Contrato facultativo.
 b)  Garantia do contrato.
 c)  Publicação do contrato.
 d)  Contrato de gestão.
 e)  Contrato obrigatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034539

Questão 9: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Administrativo de Contratos e Convênios/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Todo Contrato Administrativo precisa estar formalizado por escrito, de acordo com as exigências da Lei nº 8.666/1993. Em alguns casos o termo de contrato é facultativo,
podendo ser substituído. Observados o princípio e os limites da razoabilidade, assinale a alternativa que não apresenta um tipo de instrumento que possa substituir o
Contrato

 a) Carta-contrato
 b) Nota de empenho de despesa
 c) Autorização de compra
 d) Termo de compromisso homologado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075017

Questão 10: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Compras/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O Contrato Administrativo precisa estar formalizado por escrito, de acordo com as exigências da Lei nº 8.666/1993, mas em alguns casos, o contrato é facultativo, e pode
ser substituído. Assinale alternativa correta que apresenta um tipo de instrumento que pode substituir o contrato.

 a) email
 b) nota de empenho de despesa
 c) memorando
 d) ofício

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075212

Questão 11: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considere que: “O prazo para a Administração Pública providenciar a publicação do extrato de contrato é até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de ______ dias daquela data. O extrato deve conter, no mínimo, o nome das partes, o objeto contratual, ______ e o valor contratado.”
 
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas

 a) quarenta e cinco / local
 b) trinta / finalidade
 c) vinte / tempo de duração
 d) vinte e cinco / o número do processo da licitação
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075577

Questão 12: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Conforme dispõe a Lei Federal no 8.666/1993 em seu Art. 64, a Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta
Lei. E descreve em seus parágrafos 1º, 2º e 3ª que:

I - (parágrafo 1º) O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

II - (parágrafo 2º) É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 desta Lei.

III - (parágrafo 3º) Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

Está(ão) correta(s): 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243912

Questão 13: CONSULPAM - Proc (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca da formalização dos contratos administrativos, assinale a alternativa CORRETA:

 a) As cláusulas exorbitantes são regras que conferem poderes contratuais especiais, projetando a Administração Pública para uma posição de superioridade diante do
particular contratado. São perrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado e, por isso, são aplicáveis  ainda que são escritas no instrumento
contratual.

 b) A lei não autoriza que a Administração realize modificação unilateral no objeto do contrato.
 c) Nos contratos privados comutativos, não se aplica a chamada exceção do contrato não cumprido.
 d) A execução dos contratos deve ser amplamente acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, não sendo permitida a contratação de terceiros

para essa finalidade específica.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253959

Questão 14: OBJETIVA CONCURSOS - Ag (Taquaruçu Sul)/Pref Taquaruçu Sul/Administrativo/2019
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, relativamente ao tema contratos administrativos, analisar a sentença abaixo:
 
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é indispensável, exceto para o caso de tomada de preços, quando pode ser
dispensada, desde que devidamente justificada, não comprometendo sua eficácia (1ª parte). A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório
da licitação (2ª parte).
 
A sentença está:

 a) Totalmente correta.
 b) Correta somente em sua 1ª parte.
 c) Correta somente em sua 2ª parte.
 d) Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1272987

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considerando a legislação pertinente a licitação e contratos administrativos, julgue o item subsequente.
 
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o contrato administrativo deve ser escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623896

Questão 16: CEV UECE - Ana TT (DETRAN CE)/DETRAN CE/Ciências Contábeis/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre as regras para licitações e contratos administrativos, previstas na Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que
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 a)  a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento.

 b)  o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de licitações, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites das
modalidades de licitação.

 c)  o regime jurídico dos contratos administrativos não confere à Administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente.
 d)  toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625226

Questão 17: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Controladoria/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em determinado contrato celebrado para obra do Sistema SUS há a seguinte cláusula:

“Trata-se de contratação de um empreendimento, que compreende a totalidade de suas etapas, de obras, instalações e serviços. A contratada tem inteira
responsabilidade pelo objeto do contrato até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, observados os requisitos técnicos e legais para sua
utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades propostas”.

No caso, o contrato diz respeito a uma empreitada 

 a)  mista. 
 b)  de preço global. 
 c)  integral. 
 d)  por tarefa. 
 e)  de contratação múltipla.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632627

Questão 18: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Técnico Jurídica/Apoio Jurídico/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A publicação do extrato dos contratos no Diário Oficial, exigida pela Lei nº 8.666/1993, é requisito de 

 a)  validade e vigência, figurando como condição suspensiva, pois, enquanto não se implementar a execução, o contrato não pode ser considerado válido. 
 b)  vigência, constituindo condição resolutiva, pois, enquanto não se implementar, a execução sequer se inicia. 
 c)  eficácia, pois, enquanto não se implementar, o contrato não surtirá todos os seus efeitos. 
 d)  validade e eficácia, de forma que, ainda que seja executado algum serviço, não poderá ser efetuado nenhum pagamento enquanto não ocorrer a publicação. 
 e)  existência, figurando como condição resolutiva, pois, se a publicação não ocorrer nos 30 dias seguintes à lavratura, o negócio jurídico resolve-se.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638359

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A administração contratou, mediante licitação pública fundamentada na Lei n.º 8.666/1993, na modalidade concorrência, obra para a construção de um cais em cortinas
de estacas pranchas. A primeira colocada no certame se recusou a assinar o contrato, alegando ser suficiente uma carta-contrato ou uma nota de empenho da despesa.
A administração convocou então a segunda colocada, que aceitou os termos do contrato e o assinou. O contrato previa a execução do serviço em doze meses. Ao fim do
período contratual, houve intensa negociação acerca de termo de aditamento, que foi assinado um mês após o término do período de vigência contratual. Além do
acréscimo de prazo, foram agregados novos quantitativos ao contrato. A obra teve continuidade, sendo concluída dentro do período previsto no termo aditivo.
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.
 
Na situação apresentada, assiste razão à primeira colocada: o contrato poderia ter sido substituído por outros instrumentos hábeis como a carta-contrato, a nota de
empenho de despesa ou a ordem de execução de serviço.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664820

Questão 20: FGV - Eng (TJ SC)/TJ SC/Civil/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Após o processo da licitação por concorrência ou tomada de preços, a administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, dentro do
prazo e condições estabelecidos.

O licitante interessado fica liberado dos compromissos assumidos, se a convocação para contratação ocorrer, após a data de entrega das propostas, em um prazo
superior a: 

 a)  30 dias; 
 b)  45 dias; 
 c)  60 dias; 
 d)  75 dias; 
 e)  90 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668983

Questão 21: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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Sobre a formalização dos contratos administrativos, é INCORRETO afirmar que 

 a)  é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não
superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido para a modalidade convite. 

 b)  o objeto e seus elementos característicos são cláusulas necessárias aos contratos administrativos. 
 c)  os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais man terão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático

do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis. 
 d)  a Administração Pública não pode substituir o instrumento de contrato por outros instrumentos hábeis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670978

Questão 22: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Fotógrafo/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considere hipoteticamente que a Adminsitração pública realizou compra cujos bens foram imediata e integralmente entregues no ato da aquisição. Para a contratada não
sobejou obrigação futura, nem mesmo de assistência técnica. A referida avença 

 a)  deve ser formalizada por termo de contrato, sob pena de nulidade, não gerando nenhum efeito a avença. 
 b)  pode ter o termo de contrato substituído por outro instrumento previsto, mais simples, a critério da Administração e independentemente do seu valor. 
 c)  deve ter o termo de contrato substituído por outro instrumento previsto, mais simples, a critério da contratada, se o valor do ajuste coincidir com o que autoriza a

contratação direta, independentemente de licitação. 
 d)  pode ser formalizada por meio de autorização de compra ou nota de empenho de despesa, a depender do seu valor e da concordância das partes. 
 e)  autoriza pagamento antecipado pela administração e forma verbal, independentemente do valor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682995

Questão 23: FGV - Ana Leg (ALERO)/ALERO/Engenharia Elétrica/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre as ações e atos afetos à formalização e à alteração de contratos a ser firmado com a Administração, assinale a afirmativa correta.

 a) O edital de licitação não requer, obrigatoriamente, a minuta do contrato relativo ao certame.
 b) A formalização via contrato não é obrigatória nos casos de dispensas e de inexigibilidades, para quaisquer valores, podendo ser substituída por nota de empenho

de despesa.
 c) O contrato deve conter o nome das partes e de seus representantes, o objeto licitado, o ato que autorizou sua lavratura, dentre outros itens, não havendo

previsão legal que o dispense.
 d) O interessado vencedor da licitação não se manifestando após decurso do prazo fixado no edital, é facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes

para eventual contratação.
 e) As garantias previstas no instrumento convocatório serão apresentadas pelo contratado até a formalização referente ao primeiro pagamento devido pela

administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/700411

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Um gestor público consultou a procuradoria municipal acerca da formalização, alteração e execução de contratos administrativos em que o município é parte.
 
Com fundamento na Lei n.º 8.666/1993, é correto afirmar que o município poderá

 a)  firmar instrumento contratual nos casos de concorrência e de tomada de preços. 
 b)  dispensar a assinatura de termos de contrato que se enquadrem nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, ainda que apresentem preços compreendidos nos

limites legais de tomada de preços, facultada sua substituição por instrumentos congêneres.
 c)  firmar instrumentos de contrato nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, salvo se o valor se enquadrar na modalidade de

tomada de preços ou concorrência. 
 d)  alterar unilateralmente os contratos, de forma justificada, quando recomendada tecnicamente a substituição de garantia de execução pelo fiscal do contrato. 
 e)  indicar um representante especialmente designado para fiscalizar os contratos, vedando a contratação de terceiros para subsidiá-lo com informações inerentes a

essa atribuição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736255

Questão 25: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Analista de Sistemas/Área 1/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O diretor de uma escola pública entrou em contato com um produtor de frutas da região para viabilizar a entrega de produtos para a merenda dos alunos da unidade que
administra. Considerando que faltavam três meses para o fim do ano letivo, o diretor informou que contratariam o fornecimento formalmente para o início do próximo
ano, ocasião em que incluiria o pagamento pelo fornecimento já realizado no corrente ano. O produtor concordou, tendo apresentado as notas de entrega dos produtos
no início do ano letivo seguinte. A direção da escola, no entanto, havia mudado, cabendo ao novo diretor 

 a)  instaurar procedimento para apuração dos serviços efetivamente prestados, tendo em vista que a nulidade do contrato, porque verbal, sem culpa do contratado,
não afasta o dever de indenização pelos serviços já executados. 

 b)  indeferir o pagamento de qualquer ressarcimento ao contratado, considerando que contratos verbais firmados com a Administração pública são nulos, deles não
sendo possível a geração de efeitos. 

 c)  apurar a efetiva prestação dos serviços e incluir os valores referentes aos serviços pretéritos no novo contrato, caso seja autorizada sua regular formalização. 
 d)  a celebração de contrato distinto para o período pretérito, precedido de processo administrativo para comprovar o efetivo fornecimento dos bens, bem como a

atestação de adequação dos mesmos. 
 e)  efetuar o pagamento pelo fornecimento caso fique demonstrado que o valor não supera o montante de R$ 10.000,00, eis que este valor dispensaria a realização

de licitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/751330
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Questão 26: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quanto à formalização dos contratos regidos pela Lei nº 8666/93, qual das alternativas abaixo está correta? 

 a)  O contrato verbal com a Administração é nulo e de nenhum efeito, inclusive o de pequenas compras de pronto pagamento, assim definidas pela Lei nº 8666/93. 
 b)  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do

seu extrato, inclusive os relativos a direitos reais sobre imóveis. 
 c)  O contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação,

da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei nº 8666/93 e às cláusulas contratuais. 
 d)  A publicação, na íntegra, do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será

providenciada pela Administração até o décimo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814821

Questão 27: VUNESP - Cont (UFTM)/UFTM/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito da formalização dos contratos administrativos, é correto afirmar que 

 a)  os contratos administrativos podem ser escritos ou verbais, independentemente do valor ou do objeto. 
 b)  os contratos administrativos somente podem ser escritos, sendo vedada a contratação verbal pela Administração Pública, em qualquer hipótese. 
 c)  o contrato administrativo tem eficácia, independentemente de publicação que tem por finalidade exclusiva dar conhecimento a terceiros interessados da avença. 
 d)  o edital de licitação não deve conter a minuta do futuro contrato. 
 e)  é permitida a contratação verbal para pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857032

Questão 28: FAU UNICENTRO - Adv (CPS)/CPS/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre a formalização dos contratos administrativos, é correto afirmar:

 a) Na modalidade tomada de preços, bem como em qualquer caso de dispensa de licitação, é dispensado o instrumento de contrato.
 b) Na modalidade convite, sempre será obrigatório o instrumento de contrato, o qual poderá ser dispensado quando envolver contratação de serviços.
 c) Nas modalidades concorrência e tomada de preços, o instrumento de contrato é obrigatório.
 d) O instrumento de contrato sempre poderá ser dispensado, em qualquer caso, mediante justificativa fundamentada da autoridade competente.
 e) O instrumento de contrato somente será obrigatório quando a modalidade de licitação adotada for a de leilão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/897779

Questão 29: VUNESP - Ass Adm (ARES-PCJ)/ARES-PCJ/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Segundo a Lei nº 8.666/1993, num procedimento licitatório, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo e condições estabelecidos, a Administração

 a)  deverá anular todo o procedimento e iniciá-lo novamente com novas condições.
 b)  poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições.
 c)  terá que fazer contração direta da obra, bem ou serviço, com dispensa de licitação.
 d)  deverá anular todo o procedimento e iniciá-lo novamente, mantendo as mesmas condições do procedimento anterior.
 e)  aplicará multa ao licitante faltoso e o obrigará a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/913579

Questão 30: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
À luz da Lei Federal nº 8.666/93, responda à questão.

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.                 conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará o objeto da licitação, prazo e condições, e demais informações conforme
estabelecido na Lei 8.666.
 
“Art. 60.               e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo                 dos seus autógrafos e registro sistemático do
seu                , 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.”

Qual alternativa preenche as lacunas de modo correto? 

 a)  Os processos / assinado / contrato 
 b)  Os editais / contratual / processo 
 c)  Os contratos / cronológico / extrato 
 d)  Os extratos / publicado / edital 
 e) A minuta / de edital / contrato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927348
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Questão 31: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Financeiro/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre processos licitatórios, podemos dizer que nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica é:

 a)  dispensável o termo de contrato.
 b)  obrigatória a licitação.
 c)  obrigatório o instrumento do contrato.
 d)  inexigível a licitação.
 e)  obrigatória a carta-contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000283

Questão 32: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Operacional/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
 
Acerca da minuta de contrato, pode-se afirmar:

 a)  A minuta do futuro contrato será exarada quando for assinada pelas partes.
 b)  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
 c)  Os contratos de pequenas compras, obrigatoriamente deve ser escrito.
 d)  Não é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato.
 e)  A administração não convocará o interessado para assinar o termo de contrato, por entender que este já tenha conhecimento da data de assinatura, no ato da

publicação do edital de licitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000524

Questão 33: INAZ do Pará - Aux Adm (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No tocante à formalização dos Contratos Administrativos, é correto afirmar:

 a) Nos contratos administrativos devem constar o nome das partes e de seus representantes, a finalidade e o ato que autorizou a sua lavratura, entre outras
informações.

 b) A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, e tem até o décimo dia
útil do mês seguinte para ser providenciada pela administração.

 c) Em todo contrato administrativo deve constar o nome das partes, porém é dispensável o de seus representantes.
 d) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo alfabético dos seus autógrafos e registro sistemático do

seu extrato.
 e) São válidos contratos verbais com a Administração Pública até o valor limite de R$ 5.000,00.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004090

Questão 34: FEPESE - Cont (Pref Mafra)/Pref Mafra/2018
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A nota de empenho de despesa poderá substituir o instrumento de contrato administrativo nos casos em que os preços estejam compreendidos nos limites da modalidade
de licitação:

 a)  Convite.
 b)  Concorrência.
 c)  Técnica e preço.
 d)  Tomada de preços.
 e)  Empreitada global.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110547

Questão 35: IBFC - Tec Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considerando as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, assinale a alternativa correta sobre a liberação dos licitantes quanto aos compromissos assumidos. 

 a)  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
 b)  Decorridos 30 (trinta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
 c)  Decorridos 90 (noventa) dias da data da abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
 d)  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
 e)  Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data da abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450325

Questão 36: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Engenharia Civil/2017
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Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Administração Pública é responsável por convocar a empresa vencedora do processo de licitação para assinatura do contrato. Caso a convocação não seja feita em
determinado prazo, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

A partir da data de entrega da proposta da licitante, esse prazo é de:

 a)  15 dias;
 b)  30 dias;
 c)  45 dias;
 d)  60 dias;
 e)  75 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459090

Questão 37: FCC - Ag FRT (ARTESP)/ARTESP/Tecnologia da Informação/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Após o encerramento de licitação, na modalidade tomada de preços, o licitante vencedor foi convocado para assinar o termo de contrato, dentro do prazo e condições
estabelecidos. No entanto, o licitante vencedor, por vontade própria e sem apresentar qualquer justificativa, não assinou o respectivo contrato. Nos termos da Lei nº
8.666/1993, a Administração pública

 a)  deverá obrigatoriamente revogar a licitação.
 b)  poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório ou revogar a licitação.
 c)  deverá obrigatoriamente convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
 d)  não poderá impor qualquer sanção ao licitante vencedor, pois este tem o direito de não assinar o respectivo contrato administrativo.
 e)  poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, não sendo necessário que seja nos mesmos prazos e condições propostas pelo primeiro

classificado, haja vista a necessidade de adaptação dos termos contratuais às peculiaridades do novo contratado, ou revogar a licitação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489124

Questão 38: FGV - TPPGG (SEPOG RO)/SEPOG RO/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Os contratos administrativos estão disciplinados na Lei nº 8.666/93, e podem ser considerados os ajustes firmados entre a administração pública, agindo nesta qualidade,
e outras partes, desde que em conformidade com o interesse público, sob a regência do direito público e nos termos estabelecidos pela própria contratante.

Sobre as características dos contratos administrativos, assinale a afirmativa incorreta. 

 a)  Devem ter licitação prévia, salvo nos casos de dispensa, dispensável ou inexigível, conforme previstos em lei. 
 b)  Devem ser consensuais, por surgirem do consentimento mútuo entre as partes. 
 c)  Devem ser executados pelo contratado, não admitindo a livre subcontratação. 
 d)  Devem ser informais, não admitindo a existência de cláusulas exorbitantes. 
 e)  Devem ser formais e onerosos, porque remunerados na forma convencionada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/538742

Questão 39: FCC - Tec (DPE RS)/DPE RS/Administrativa/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Uma empresa pretende pleitear perante o Judiciário o reconhecimento da validade do ajuste firmado com a Administração para recebimento dos valores referentes à
venda de produto de limpeza específico para limpeza das pedras do piso externo de determinada repartição pública. Não tendo havido formalização do contrato de
fornecimento em questão, cujos termos foram verbalmente acertados entre as partes, 

 a)  à empresa não assiste direito ao reconhecimento e percebimento da remuneração pretendidos, tendo em vista que os contratos administrativos devem ser
formalizados por escrito, reputando-se nulas avenças verbais. 

 b)  cabe à empresa o recebimento da remuneração por meio de indenização por perdas e danos, tendo em vista que a inexistência de contrato leva à conclusão de
ter havido prestação de serviço desprovida de cobertura contratual. 

 c)  a depender do valor do contrato, se inferior a R$ 7.500,00 e feito em regime de adiantamento, o contrato verbal é válido, cabendo à empresa o recebimento do
valor acertado, demonstrando a realização do acerto e de seu preço. 

 d)  fica impedido o pagamento de qualquer valor por parte do Poder público, independentemente do reconhecimento da validade da avença, por violação ao princípio
licitatório. 

 e)  o contrato é nulo de pleno direito, não podendo produzir efeitos, sendo de rigor, contudo, a restituição dos bens fornecidos pela empresa, a fim de que não haja
locupletamento ilícito, cabendo ao poder público licitar nova contratação, dessa vez mediante forma solene. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547024

Questão 40: FCC - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
As contratações realizadas pela Administração pública demandam publicação resumida no Diário Oficial como condição, nos termos da Lei nº 8.666/1993, 

 a)  de validade e expressão do princípio da legalidade, que exige da Administração que pratique os atos expressamente previstos em lei. 
 b)  de validade e expressão dos princípios da publicidade e transparência, para fins de dar conhecimento não só aos órgãos de controle, mas também a todos os

administrados sobre os atos praticados pela Administração pública. 
 c)  de eficácia e expressão do princípio da publicidade, dando início à produção de efeitos, salvo, por exemplo, previsão de alguma condição suspensiva, permitindo a

todos os administrados o conhecimento do negócio jurídico celebrado. 
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 d)  suspensiva de eficácia e expressão do princípio da eficiência, posto que enquanto não publicado o extrato do contrato não há produção de efeitos, bem como
porque permite a análise da opção da Administração pública pelo negócio jurídico realizado. 

 e)  de validade e eficácia do negócio jurídico, a partir de quando o mesmo está apto a produzir efeitos e, como tal, é possível aferir o cumprimento do princípio da
eficiência, com análise da economicidade da escolha.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585120

Questão 41: INDEPAC - Proc (Osasco)/Pref Osasco/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nas contratações de pequeno valor avençadas entre Administração e o particular, quando destinadas à entrega futura ou parcelada do objeto e assistência técnica, pode-
se afirmar, segundo a disciplina legal atinente ao contrato administrativo, que 

 a)  em face do pequeno valor da negociação, o termo de contrato é facultativo. 
 b)  no caso do enunciado, é obrigatória a contratação por meio do termo de contrato. 
 c)  o instrumento hábil à formalização desse negócio jurídico é a carta- contrato 
 d)  a contratação deverá ser feita por meio de nota de empenho de despesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593940

Questão 42: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito da formalização dos contratos, avalie se a Lei nº 8666/93 admite as seguintes situações:
 

I. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático
do seu extrato.

II. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor
superior a R$ 8.000,00 feitas em regime de adiantamento.

III. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei e às cláusulas contratuais.

 
Está(ão) correta(s) apenas: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597818

Questão 43: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei nº 8666/93, poderão ser adotadas as seguintes providências, no que concerne a assinatura do contrato, EXCETO: 

 a)  a Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação. 

 b)  o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração. 

 c)  é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

 d)  decorridos 60 (sessenta.) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 e)  a administração poderá convocar o interessado para assinar termo aditivo ao contrato, de prorrogação de sua a vigência, caso não se processem os pagamentos

devidos na forma estabelecida, pelo tempo necessário a regularização dos pagamentos, independentemente, da conclusão do seu objeto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597826

Questão 44: FUMARC - Adv P (CM Sta Luzia)/CM Sta Luzia (MG)/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca do instrumento do contrato no âmbito das contratações das quais seja parte a Administração Pública, é CORRETO afirmar que é 

 a)  facultativo, podendo a Administração substituí-lo por outros instrumentos hábeis em qualquer hipótese. 
 b)  obrigatório em qualquer contrato. 
 c)  obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços. 
 d)  obrigatório nos contratos administrativos e facultativo nos contratos de direito privado da Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644084

Questão 45: Instituto Excelência - Ag (CM Santa Rosa)/CM Santa Rosa/Legislativo/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Os contratos administrativos 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. Sobre contratos administrativos é CORRETO afirmar: 
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 a)  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da lei licitatória e às cláusulas contratuais. 

 b)  O instrumento de contrato não é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 c)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o oitavo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus, ressalvado o caso de dispensa e inexigibilidade de licitação que deverão ser comunicadas a autoridade superior no prazo de 5 (cinco) dias para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias, como condição para a eficácia dos atos.

 d)  Nenhuma das alternativas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/823809

Questão 46: FCC - DP SC/DPE SC/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito do contrato administrativo, é correto afirmar: 

 a)  Sua celebração é intuitu personae  porque o contratado é, em tese, o que melhor comprovou condições de contratar com a Administração, fato que limita a
subcontratação. 

 b)  O fato do príncipe, quando constatado, garante ao contratante a rescisão contratual sem direito à indenização. 
 c)  O equilíbrio econômico e financeiro é uma garantia exclusiva do contratado para com o contratante. 
 d)  Em decorrência da posição privilegiada da Administração não se aplica ao contrato administrativo a comutatividade. 
 e)  O contrato administrativo possui cláusulas exorbitantes que concede à administração poderes inerentes a um contrato civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984861

Questão 47: CS UFG - AnaAdm (CM Anápolis)/CM Anápolis/Controlador Interno/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em todo contrato administrativo deve ser mencionado os nomes das partes e os de seus representantes, sua finalidade e o ato que autorizou a sua lavratura. A
publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua

 a) operacionalidade.
 b) eficácia.
 c) efetividade.
 d) transparência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/990910

Questão 48: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à gestão de contratos, julgue o item a seguir com base no disposto na Lei n.º 6.360/1976, na Instrução Normativa n.º 02/2008 MPOG e em suas alterações.
 
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preços, ordem de execução de serviço e nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas últimas modalidades de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053144

Questão 49: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à gestão de contratos, julgue o item a seguir com base no disposto na Lei n.º 6.360/1976, na Instrução Normativa n.º 02/2008 MPOG e em suas alterações.
 
Conforme a Lei n.º 8.666/1993, o instrumento de contrato é facultativo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, e, ainda, quando puder ser substituído por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053145

Questão 50: QUADRIX - Adm (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item que se segue à luz dos conhecimentos relativos à administração geral.
 
A emissão do termo de contrato de compras públicas é dispensável a critério da Administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1054993

Questão 51: FUNDEP - Esp SP (Uberaba)/Pref Uberaba/Analista de Recursos Humanos/2016
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Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre contratos administrativos, é INCORRETO afirmar: 

 a) O instrumento de contrato é facultativo nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam
compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. 

 b) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua celebração, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei N.º 8.666/1993 e às cláusulas contratuais.

 c) Os contratos administrativos de que trata a Lei N.º 8.666/1993 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. 

 d) 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/333157

Questão 52: SMA-RJ (antiga FJG) - Adm (SMTR RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Um servidor da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) responsável por aquisições de pequeno vulto na repartição fez um contrato verbal de pequenas compras de
pronto pagamento, com um determinado fornecedor no valor de R$ 3.999,00, em regime de adiantamento. Diante deste fato e sobre este contrato verbal, podemos
concluir que é:

 a)  nulo e de nenhum efeito, o contrato verbal com a Administração, sem exceção
 b)  válida esta exceção, por estar dentro do limite de 5% da modalidade de licitação chamada convite
 c)  nulo e sem efeito, pois o instrumento de contrato é obrigatório na Administração Pública
 d)  válida esta exceção, pois o servidor da SMTR possui fé pública e responsabilidade contratual

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/345540

Questão 53: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A empresa WX, vencedora de licitação promovida pela União Federal, foi convocada para assinar o respectivo contrato administrativo. No curso do prazo de convocação
para a assinatura do contrato, a mencionada empresa solicitou prorrogação do prazo, justificando a impossibilidade de assinar o contrato dentro do lapso temporal
inicialmente previsto. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, o prazo de convocação para a assinatura do contrato

 a)  não admite qualquer tipo de prorrogação.
 b)  poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela

Administração.
 c)  admite prorrogação automática uma única vez, que, portanto, independe de justificativa, bastando a solicitação da empresa contratante.
 d)  poderá ser prorrogado uma vez, por período igual ou superior, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

pela Administração.
 e)  poderá ser prorrogado duas vezes, por período igual ou inferior, desde que solicitado pela parte durante seu transcurso e haja motivo justificado aceito pela

Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/348949

Questão 54: FCC - Ana (COPERGÁS)/COPERGÁS/Administrador/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Atenção: A questão refere-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.
 
Um pequeno Município do Estado de Pernambuco, após o respectivo procedimento licitatório, celebrará o respectivo contrato com a empresa vencedora do certame. O
objeto contratual concerne à compra de flores para o cemitério da Cidade, a ser feita em regime de adiantamento, sendo o valor da contratação R$ 3.000,00. Nos termos
da Lei nº 8.666/1993, o contrato administrativo 

 a)  deve ser substituído por nota de empenho. 
 b)  deve ser escrito. 
 c)  é nulo, haja vista ser incabível licitação no caso narrado. 
 d)  pode ser verbal. 
 e)  deve ser precedido de licitação na modalidade tomada de preços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375487

Questão 55: FCC - Tec Op (COPERGÁS)/COPERGÁS/Segurança do Trabalho/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Atenção: A questão refere-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.
 
A empresa RS Construções Ltda. é licitante em determinada concorrência. Já a empresa LM Construções Ltda. não é licitante na citada concorrência mas é empresa
interessada no certame. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, 

 a)  a empresa licitante tem direito de acesso ao processo licitatório, mas não aos termos do contrato administrativo. 
 b)  a empresa interessada poderá obter cópia autenticada dos termos do contrato administrativo, independentemente do pagamento de qualquer taxa. 
 c)  apenas a empresa RS Construções Ltda. tem direito de conhecer os termos do contrato administrativo. 
 d)  a empresa interessada poderá obter cópia autenticada dos termos do contrato administrativo, desde que pague os respectivos emolumentos. 
 e)  é permitido à empresa licitante o conhecimento dos termos do contrato, no entanto, tal direito só será garantido ao final do procedimento licitatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375893
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Questão 56: FCC - Aux Adm (COPERGÁS)/COPERGÁS/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considere as afirmações abaixo.

I. O ato que autorizou sua lavratura. 
II. O número do processo da licitação. 
III. A sujeição dos contratantes às normas da Lei nº 8.666/1993. 
IV. O ato de adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame.

Nos termos da Lei no 8.666/1993, após o respectivo procedimento licitatório, o contrato administrativo deve mencionar, dentre outros, o que consta em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375990

Questão 57: FCC - Aux Adm (COPERGÁS)/COPERGÁS/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O Estado de Pernambuco, ao final de determinado procedimento licitatório, convocou o licitante vencedor para assinar o respectivo termo de contrato, no prazo
assinalado pela lei. Tendo em vista que o vencedor convocado não assinou o termo de contrato, 

 a)  ao Estado só é permitido revogar o certame, podendo assim o fazer com efeitos ex nunc. 
 b)  faculta-se ao Estado convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato no mesmo prazo e nas mesmas condições propostas

ao primeiro classificado ou revogar o certame. 
 c)  não pode o Estado revogar o certame, devendo, necessariamente, convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato no

mesmo prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado. 
 d)  faculta-se ao Estado convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou revogar o certame. No primeiro caso, deve

convocar no mesmo prazo previsto para o primeiro classificado, no entanto, algumas condições podem ser diversas das propostas ao primeiro classificado. 
 e)  ao Estado só é permitido revogar o certame, devendo necessariamente assim o fazer com efeitos ex tunc.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375991

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANVISA)/ANVISA/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O teto de um imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar estado de calamidade na região. Maria,
servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade pública, decidiu
contratar mediante dispensa de licitação. Findo o processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou preços superiores ao preço de mercado, mas,
reservadamente, prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. Ao final, em
razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida.
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
O contrato verbal firmado entre a União e a Empresa Y é nulo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/419762

Questão 59: IBFC - AnaAdm (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/Contabilidade/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a lei da licitação, analise as afirmativas a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta.
 

I. Os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666/93 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.
 
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 decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
 
IV. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os já produzidos.
 
V. 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.
 
VI. 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.
 
VII. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da Lei nº 8.666/9 e às cláusulas contratuais.
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VIII. 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.

 
Estão corretas:

 a)  As afirmativas I, II, III, V, VI, VII e VIII, apenas
 b)  As afirmativas I, III, IV, VI, VII e VIII, apenas
 c)  As afirmativas II, IV, V, VI, VII e VIII, apenas
 d)  As afirmativas III, V, VI e VII, apenas
 e)  Todas as afirmativas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/420876

Questão 60: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Administrativa/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considere as duas situações distintas abaixo.
 

I. A Administração Pública convocou empresa vencedora de licitação para assinar o respectivo termo de contrato no prazo de trinta dias. No vigésimo dia do prazo
assinalado pela Administração, a empresa pleiteou a prorrogação do prazo de assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado para tanto.
 
II. Outra empresa vencedora de outra licitação também foi convocada para assinar o termo de contrato em trinta dias e, no trigésimo primeiro dia, pleiteou a
prorrogação do prazo de assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado para tanto.

 
Com relação à formalização dos contratos,

 a)  a prorrogação é possível apenas na situação I.
 b)  ambas as situações admitem prorrogação.
 c)  nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações, além de outras sanções previstas na legislação pertinente.
 d)  a prorrogação é possível apenas na situação II.
 e)  nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações; no entanto, não incidirão quaisquer sanções às empresas envolvidas, haja vista a

apresentação de motivo justificado em ambos os casos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438076

Questão 61: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O Estado de Sergipe, após o encerramento de licitação na modalidade concorrência, celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora do certame. A publicação
resumida do instrumento do contrato na imprensa oficial

 a)  será providenciada pela Administração até o décimo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
 b)  é condição indispensável para a eficácia do contrato administrativo.
 c)  ocorrerá no prazo de trinta dias após a providência da Administração de remeter o texto do resumo ou extrato do contrato para a Imprensa Oficial.
 d)  não se faz necessária, dependendo do valor contratual.
 e)  não é exigida para eventuais aditamentos contratuais subsequentes, sob pena de gerar ônus desproporcionais à empresa contratada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438182

Questão 62: Instituto AOCP - Cont (UFFS)/UFFS/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em quais modalidades de licitação o instrumento de contrato é obrigatório, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
dessas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço?

 a)  Concorrência e tomada de preço.
 b)  Convite e carta resposta.
 c)  Convocação e assessoria.
 d)  Credenciamento e cadastro.
 e)  Registro de preço e consulta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/529660

Questão 63: CEV UECE - Proc Aut (DER CE)/DER CE/Jurídica/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que tange aos contratos administrativos, o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais

 a)  poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
 b)  poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, de forma ilimitada, uma vez que responde civilmente pelo prejuízo que advir.
 c)  não poderá subcontratar partes de obra, contudo poderá do serviço ou fornecimento.
 d)  não poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, diante da proibição legal existente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593457

Questão 64: CCC IFCE - Adm (IF CE)/IF CE/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para contratos da Administração Pública. Quanto à formalização desses contratos administrativos, são cláusulas
necessárias, dentre outras, as que estabeleçam, exceto 

 a) a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. 
 b) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 c) o débito pelo qual ocorrerá o gasto, com indicação da classificação institucional programática, categoria funcional e natureza da despesa. 
 d) os casos de rescisão. 
 e) as garantias oferecidas, para assegurar sua plena execução, quando exigidas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652772

Questão 65: CETREDE - Ag Adm (CM Boa Viage/CM Boa Viagem/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É necessário que o serviço público estabeleça procedimentos administrativos que devem ser cumpridos por todos. No fornecimento das compras pelas empresas privadas,
mesmo após o cumprimento de todo procedimento licitatório por parte do órgão público referente à aquisição, o fornecedor ganhador do certame somente poderá
entregar o produto licitado perante a emissão de que documento? 

 a)  Nota de empenho. 
 b)  Contrato. 
 c)  Ordem de pagamento. 
 d)  Proposta de fornecimento. 
 e)  Termo de referência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830604

Questão 66: FAU UNICENTRO - Proc M (Chopinzinho)/Pref Chopinzinho/20 Horas/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre a formalização dos contratos administrativos é CORRETO afirmar: 

 a)  Quando não for obrigatório, o instrumento do contrato pode ser substituído, dentre outros documentos, pela nota de empenho de despesa. 
 b)  A ordem de execução de serviço não é instrumento hábil a substituir o instrumento do contrato, mesmo quando este não seja obrigatório.
 c)  O contrato verbal com a Administração é permitido na modalidade convite, desde que devidamente justificado pela autoridade competente. 
 d)  A minuta do futuro contrato não precisa integrar o edital ou ato convocatório da licitação na modalidade tomada de preços. 
 e)  A eficácia do contrato administrativo independe da sua publicação na imprensa oficial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908647

Questão 67: QUADRIX - AAdm (CRP 15 (AL))/CRP 15 (AL)/2016
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de _______ e de _______, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites
dessas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-Io por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

 a)  concorrência; tomada de preços.
 b)  concurso;leilão.
 c)  concorrência;concurso.
 d)  convite; tomada de preços.
 e)  convite; leilão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014792

Questão 68: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico Ministerial/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O Ministério Público do Estado da Paraíba, após o devido procedimento licitatório, celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora do certame. A publicação
resumida do instrumento de contrato, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 

 a)  décimo quinto dia útil do mês de sua assinatura. 
 b)  décimo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 c)  quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 d)  sétimo dia útil do mês de sua assinatura. 
 e)  primeiro dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290339

Questão 69: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico Ministerial/Diligências e Apoio Administrativo/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Atenção: Responda à questão com base na Lei nº 8.666/1993.
 
A empresa XZ, interessada em determinado procedimento licitatório a ser realizado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, pretende obter cópia autenticada do
contrato administrativo. Nesse caso, é 
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 a)  permitida a obtenção da cópia, devendo ser fornecida gratuitamente pela Administração pública a quaisquer interessados. 
 b)  vedada a obtenção da cópia, pois somente ao final do procedimento licitatório concede-se cópia autenticada do contrato administrativo. 
 c)  permitida a obtenção da cópia, desde que a empresa pague os emolumentos devidos. 
 d)  vedada a obtenção da cópia, pois somente é concedida aos licitantes e não a quaisquer interessados. 
 e)  permitida a obtenção da cópia, desde que a empresa fundamente seu requerimento e obtenha decisão de deferimento pelo órgão máximo da Administração

pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290438

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item subsecutivo, que tratam das características dos contratos administrativos.
 
No âmbito dos contratos públicos, assim como ocorre na esfera civil, a contratação do particular poderá ser feita verbalmente, não havendo necessidade de se formalizar
a relação por meio de contrato administrativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306268

Questão 71: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quanto à licitação e aos contratos da Administração Pública, consoante o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, é correto afirmar, EXCETO: 

 a)  O contratado, na execução do contrato, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido pela Administração. 
 b)  Nos casos de concessão de direito real de uso é cabível a modalidade de licitação denominada concorrência. 
 c)  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos no país e produzidos ou

prestados por empresas brasileiras. 
 d)  É nulo e de nenhum efeito, em qualquer hipótese, contrato verbal com a Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/349644

Questão 72: FAURGS - Eng Civil (HC/HCPA/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à celebração e à administração de contratos públicos, apresentam-se como exemplos de irregularidades, EXCETO 

 a)  não vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu) e à proposta do licitante vencedor. 
 b)  presença de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro. 
 c)  não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços. 
 d)  extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos limites definidos na Lei nº 8.666. 
 e)  acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/520989

Questão 73: FEPESE - Tec Leg (CM Palhoça)/CM Palhoça/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O instrumento de contrato é obrigatório para as seguintes modalidades de licitação: 

 a) Leilão e convite. 
 b) Concurso e leilão. 
 c) Concurso e concorrência. 
 d) Tomada de preços e convite. 
 e) Concorrência e tomada de preços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/533413

Questão 74: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Segundo a Lei nº 8.666/93, 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 

 a)  pedido verbal à comissão de licitação. 
 b)  solicitação formal de informações ao presidente da comissão de licitação. 
 c)  solicitação administrativa. 
 d)  requerimento formal nos moldes do direito privado. 
 e)  pagamento dos emolumentos devidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687884

Questão 75: COPEVE (UFAL) - GMCRC (Pref Inhapi)/Pref Inhapi/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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De acordo com a Lei nº 8.666/1993, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo
por outros instrumentos hábeis. Assinale a alternativa, dentre os quais, todos são instrumentos hábeis aceitos pela legislação. 

 a)  Carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra e carta de convocação. 
 b)  Carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
 c)  Nota de empenho de despesa, termo de garantia ou ordem de execução de serviço. 
 d)  Autorização de compra, ordem de execução de serviço e nota fiscal com recibo atestado pelo gestor do contrato. 
 e)  Termo de garantia, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou declaração de disponibilidade orçamentária e financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207154

Questão 76: COPEVE (UFAL) - GMCRC (Pref Inhapi)/Pref Inhapi/2015
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A formalização dos contratos possui algumas exceções perante a Lei n.º 8.666/1993. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém uma exceção à regra geral. 

 a)  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
 b)  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 c)  Contrato verbal de pequenas compras de pronto pagamento com a Administração, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do

limite na Lei, feitas em regime de adiantamento. 
 d)  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. 
 e)  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da

licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207157

Questão 77: VUNESP - Ass CT (FUNDACENTRO)/FUNDACENTRO/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Lei n.º 8.666/93 admite o contrato verbal com a Administração na seguinte hipótese: 

 a) aquisição de papel e suprimentos para informática. 
 b) compras emergenciais de até oito mil reais. 
 c) contratação de serviços de pedreiro. 
 d) pequenas compras de pronto pagamento. 
 e) aquisição de até dois computadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/201636

Questão 78: VUNESP - Exec Pub (SAP SP)/SAP SP/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Conforme dispõe a Lei de Licitações, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de 

 a)  contratações emergenciais. 
 b)  empreitada. 
 c)  aquisição de material bélico. 
 d)  pequenas compras de pronto pagamento. 
 e)  locação de imóveis para o serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208648

Questão 79: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Administrativa/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Após procedimento licitatório na modalidade convite, a Administração pública celebrou contrato verbal com empresa de hortifrutigranjeiros para a compra de produtos,
feita em regime de adiantamento, sendo o valor contratual equivalente a R$ 4.000,00. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, o contrato em questão é 

 a) nulo, pois é nulo e de nenhum efeito qualquer contrato verbal celebrado com a Administração pública. 
 b) válido. 
 c) parcialmente nulo, pois não pode ultrapassar o montante de dois mil reais, podendo ser mantido até que atinja tal montante. 
 d) nulo, pois não se aplica para a compra de produtos, sobretudo perecíveis. 
 e) parcialmente nulo, pois não pode ultrapassar o montante de três mil reais, podendo ser mantido até que atinja tal montante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227863

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Eng (CEF)/CEF/Engenharia Agronômica/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item a seguir, relativo a orçamento de referência para licitação e a contratos e aditivos.
 
Para garantir a eficácia dos contratos, é obrigatória a publicação dos extratos dos termos contratuais bem como de seus aditivos em veículo oficial de divulgação da
administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/240189
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Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Eng (CEF)/CEF/Engenharia Agronômica/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item a seguir, relativo a orçamento de referência para licitação e a contratos e aditivos.
 
Em obras de engenharia, dispensa-se a formalização do instrumento contratual nos casos de concorrência e de tomadas de preços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/240193

Questão 82: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Técnico em Processamento de Dados/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Determinada Administração pública municipal precisava realizar obras de reforma de contenção de enchentes, em razão da proximidade do período de chuvas. Seu órgão
consultivo informou que a realização de procedimento de licitação demandaria mais tempo que necessário para que as obras ficassem prontas antes das chuvas. Diante
dessa análise, a Administração pública municipal acordou verbalmente com uma empresa a realização das obras, com o compromisso de que tramitaria procedimento de
licitação em paralelo, para viabilizar a contratação formal da referida empresa. A conduta da Administração é 

 a) regular e válida, tendo em vista que a urgência da realização das obras demanda a flexibilização do procedimento, em observância ao princípio da eficiência. 
 b) regular e válida, tendo em vista que a contratação emergencial pode ser feita verbalmente. 
 c) irregular e ilegal, tendo em vista que a contratação emergencial não dispensa a realização de procedimento de licitação. 
 d) irregular e ilegal, tendo em vista que o princípio da eficiência só admite a flexibilização da norma que determina a realização de licitação para a contratação de

obras de construção, não para obras de reforma. 
 e) irregular e ilegal, tendo em vista que é vedada a celebração de contrato verbal, obrigando-se à realização de procedimento de licitação, ressalvadas hipóteses de

dispensa e inexigibilidade do certame.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/253060

Questão 83: FCC - PJ (MPE PA)/MPE PA/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No tocante aos contratos administrativos, dispõe a Lei Federal nº 8.666/93: 

 a) A revisão dos contratos administrativos deve ser realizada periodicamente, na data-base e pelos índices previamente estabelecidos no instrumento convocatório e
no contrato administrativo. 

 b) A alteração unilateral do contrato administrativo constitui o chamado “fato da administração” que justifica o reequilíbrio da equação econômica financeira do
contrato. 

 c) Os contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua podem ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada tal prorrogação a quarenta e oito meses. 

 d) É facultado à Administração, quando o licitante convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, com base nas condições de suas respectivas propostas. 

 e) É dispensável a formalização do ajuste por instrumento de contrato, em contratações cujo valor não exceda o limite máximo para realização da modalidade
convite, podendo ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução
de serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/255282

Questão 84: INCAB (ex-FUNCAB) - Ad Adm (SESACRE)/SESACRE/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É obrigatório ser mencionado em todo contrato, EXCETO:

 a)  o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade.
 b)  a finalidade.
 c)  os nomes dos representantes das partes.
 d)  a filiação das partes.
 e)  o ato que autorizou a sua lavratura.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/273932

Questão 85: CESGRANRIO - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu
extrato, EXCETO os relativos a 

 a) concessões de transportes 
 b) permissões de uso 
 c) aquisição de bens de consumo 
 d) direitos reais imobiliários 
 e) direitos pessoais mobiliários

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286414

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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Acerca das licitações públicas, julgue o item subsequente.
 
Os contratos administrativos submetem-se ao princípio do formalismo, razão pela qual é obrigatório que sejam formalizados mediante instrumento de contrato, sendo
vedada a formalização por meio de qualquer outro instrumento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/317760

Questão 87: CEPERJ - Ass Prev (RIOPREVI)/RIOPREVIDÊNCIA/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nos termos da lei federal ( Lei nº8.666,de 1993) que estabelece regras gerais sobre contratos administrativos, quando o instrumento de contrato não for obrigatório pode
ser substituído por: 

 a)  nota promissória 
 b)  duplicata 
 c)  cheque 
 d)  conhecimento de ato 
 e)  nota de empenho de despesa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/411153

Questão 88: QUADRIX - Ana (SERPRO)/SERPRO/Gestão Logística/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo quando referente a pequenas compras de pronto pagamento. Tal ressalva para "pequenas
compras de pronto pagamento" é válida, segundo a Lei nº 8.666, somente para valores até:

 a) R$ 4.000,00, em regime de aditamento.
 b) R$ 4.000,00, para serviços e obras.
 c) R$ 4.000,00, para serviços.
 d) R$ 8.000,00, em regime de aditamento.
 e) R$ 8.000,00, para serviços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/437321

Questão 89: IADES - PES (CRQ 21)/CRQ 21 (ES)/Analista de Suporte Técnico e Operacional/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considerando a situação hipotética de que a Administração Pública necessite locar um imóvel para sua utilização, assinale a alternativa correta.

 a)  São as normas de direito privado que, preponderantemente, regem tais contratos, e, apenas no que couber, aplicam-se as disposições específicas contidas na Lei
nº 8.666/1993.

 b)  Não se aplicam, nas referidas locações, as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, devendo tais ajustes serem regidos pelas normas próprias no âmbito civil.
 c)  A Lei nº 8.666/1993 aplica-se integralmente nesse caso, não havendo disposição legal específica que discrimine o referido objeto contratual em relação aos

demais regidos por aquela lei geral.
 d)  Somente as cláusulas formais dos contratos previstas na Lei nº 8.666/1993 aplicam-se integralmente nas locações em que a Administração Pública for parte.
 e)  Aplicam-se integralmente, nos referidos contratos, as cláusulas exorbitantes, mas não as cláusulas formais dos demais contratos previstos na Lei nº 8.666/1993,

sendo as cláusulas contratuais dos referidos ajustes regidas por normas civis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/452989

Questão 90: Instituto AOCP - Tec NS (EMPAER MT)/EMPAER MT/Técnico em Administração Sistêmica/Direito/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Os contratos administrativos, em regra, deverão ter a forma escrita, entretanto a lei admite o contrato administrativo verbal no caso de 

 a)  pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite
estabelecido para compras e serviços, exceto os de engenharia, na licitação modalidade convite. 

 b)  pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 10% (dez por cento) do limite
estabelecido para compras e serviços, exceto os de engenharia, na licitação modalidade convite. 

 c)  pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite
estabelecido para compras e serviços, exceto os de engenharia, na licitação modalidade tomada de preços. 

 d)  pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 10% (dez por cento) do limite
estabelecido para compras e serviços, exceto os de engenharia, na licitação modalidade tomada de preços. 

 e)  pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite
estabelecido para compras e serviços, exceto os de engenharia, na licitação modalidade concorrência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506171

Questão 91: COPESE UFPI - Ass (UFPI)/UFPI/Administração/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É permitido à administração pública dispensar, em alguns casos, o termo de contrato formal. Se for o caso, devem ser utilizados outros meios hábeis, EXCETO:

 a)  Autorização de Compra.
 b)  Carta Contrato.
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 c)  Carta Convite.
 d)  Nota de Empenho.
 e)  Ordem de Execução de Serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/747304

Questão 92: FUNDEP - Ass AF (CAU MG)/CAU MG/2014
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre licitação pública, no contexto da Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A Lei nº 8.666/1993 determina que os contratos administrativos sejam formalizados sempre por meio de instrumento escrito, sendo nulo e de nenhum efeito o
contrato verbal.

 b)  A Lei nº 8.666/1993 permite que, em determinados casos, a comissão de licitação seja substituída por um único servidor público.
 c)  É dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de

governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
 d)  Na tomada de preços, os participantes interessados devem ser previamente cadastrados nos registros dos órgãos públicos, ou devem atender a todas as

exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857959

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - AE ES/SEGER ES/Ciências Econômicas/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em relação aos contratos administrativos, assinale a opção correta. 

 a) Nos casos previstos em lei, a formalização das modificações executadas nos contratos administrativos ocorre por meio de termo de aditamento. 
 b) Em casos de licitações realizadas nas modalidades concorrência, tomada de preços e pregão, é facultativa a formalização por meio de termo de contrato. 
 c) O prazo de convocação do interessado para assinatura do termo de contrato é prorrogável por até três vezes, mediante solicitação e justificativa do interessado. 
 d) Em todos os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o termo de contrato pode ser substituído por autorização de compra, ordem de execução de serviço

ou carta-contrato. 
 e) Os contratos de financiamento, de seguro e de locação nos quais a administração pública figure como locatária ou usuária de serviço público são regidos por

normas de direito público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/99176

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item seguinte, acerca de licitação e de contratos administrativos. 

Em virtude do princípio do formalismo, os contratos administrativos devem ser formalizados por meio de instrumento escrito, salvo os de pequenas compras para pronto
pagamento, em que se admite contrato verbal com a administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/102796

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Adm (MIN)/MIN/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item subsequente, relativo a contratos administrativos.
 
O resumo do instrumento de contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo de vinte dias, contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/134201

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - AnaTA (MJSP)/MJSP/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca das normas que disciplinam o contrato administrativo, julgue o item que se segue.
 
Diante da indisponibilidade da coisa pública, o ente público fica impossibilitado de comprar determinado bem mediante contrato verbal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/135304

Questão 97: FGV - AJ (TJ AM)/TJ AM/Administração/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Leia o fragmento a seguir:

“Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu
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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.”

Com base no fragmento acima, assinale a afirmativa que define a fase da contratualização de serviços, segundo a Lei de Licitações. 

 a) Elaboração dos contratos. 
 b) Rescisão dos contratos. 
 c) Execução dos contratos. 
 d) Alterações do contrato. 
 e) Formalização do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/147912

Questão 98: FUNRIO - Ana (INSS)/INSS/Direito/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
“O contrato verbal com a Administração pública é sempre nulo”. Essa afirmação está 

 a) correta, na medida em que o contrato verbal é nulo, nos termos da Lei 8666/93. 
 b) correta, na medida em que o contrato verbal é nulo, por não ser publicado o seu extrato, conforme determina a Constituição Federal vigente.
 c) equivocada, na medida em que a Lei 8666/93 prevê a possibilidade, em determinadas situações e dependendo do valor, de contrato verbal. 
 d) equivocada, na medida em que o contrato verbal pode ser legalizado, através de sua publicação, conforme determinado pela Constituição. 
 e) correta, uma vez que o ato administrativo deve obrigatoriamente ser escrito e formal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/152415

Questão 99: FUNRIO - Ana (INSS)/INSS/Direito/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à publicação dos contratos administrativos, nos termos da Lei 8666/93, é correto afirmar. 

 a) A publicação integral do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus. 

 b) A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus. 

 c) A publicação integral do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus. 

 d) A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que
sem ônus.

 e) A publicação do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa de grande circulação, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor,
conquanto o ônus.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/152417

Questão 100: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nos termos da Lei no 8.666/93, a publicação resumida do instrumento do contrato administrativo ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável
para sua eficácia e será providenciada pela Administração até o 

 a)  décimo dia útil do mês de sua assinatura. 
 b)  quinto dia útil do mês de sua assinatura. 
 c)  décimo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 d)  quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 
 e)  sexto dia útil do mês de sua assinatura.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/182830

Questão 101: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Administração pública pretendia equacionar o fornecimento de refeições aos servidores de uma determinada repartição pública, situada em local desprovido de serviços
dessa natureza. Identificou, assim, determinado fornecedor que poderia entregar as refeições, em embalagens apropriadas. Constatou, ainda, que era o único fornecedor
na região que poderia atender satisfatoriamente a demanda da Administração pública. O custo do fornecimento seria da ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais.
Considerando a iminência do fim da gestão e as dificuldades de obtenção de aprovação superior, acordou verbalmente o fornecimento, assumindo o compromisso de
regularizar o contrato no início do exercício subsequente, o que, contudo, não se viabilizou até o fim do primeiro trimestre. O fornecedor pretende receber pelos serviços
prestados. De acordo com a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), o contrato é 

 a) anulável, cabendo à nova Administração o juízo de conveniência e oportunidade sobre a ratificação da avença, sendo possível, em caso positivo, o pagamento dos
valores atrasados. 

 b) válido, mesmo que verbal, na medida em que o valor não ultrapassava o valor indicado pela lei para a realização de contrato formal. 
 c) nulo, porque verbal, uma vez que não se insere na exceção legal para conferir efeitos à avença dessa natureza, qual seja, compras de pronto pagamento,

observado limite legal de valor. 
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 d) nulo, sendo possível, no entanto, emprestar-lhe efeitos futuros, de modo a que a nova gestão regularize os pagamentos anteriores, suspendendo, no entanto, os
vincendos. 

 e) válido, pois, não obstante verbal, tratava-se de hipótese de inexigibilidade de licitação, em razão de fornecedor único do objeto, o que afastaria qualquer interesse
de terceiros a participação no certame.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/184244

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT8/TRT 8/Administrativa/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Assinale a opção correta com referência à formalização dos contratos administrativos. 

 a) Para que o contrato administrativo tenha eficácia, é indispensável a publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial, sendo dispensável a
adoção da mesma formalidade para os aditamentos contratuais. 

 b) O instrumento de contrato não será obrigatório nas hipóteses em que a administração puder substituí-lo pela ordem de execução de serviço. 
 c) É permitido a quaisquer licitantes ou interessados obter cópia autenticada gratuita do contrato administrativo. 
 d) A administração deve convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, dentro do prazo e das condições estabelecidos, sem direito a

prorrogação. 
 e) A formalização adequada para os contratos administrativos relativos a direitos reais sobre imóveis se dá mediante a lavratura de instrumento na repartição

interessada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/187550

Questão 103: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A celebração de um contrato administrativo, tendo por objeto a construção de uma usina eólica, para ter validade jurídica, 

 a) prescinde de qualquer autorização de outro Poder, por falta de previsão constitucional. 
 b) está condicionada à aprovação popular. 
 c) reclama prévia autorização do Poder Judiciário. 
 d) está condicionada à prévia autorização do Poder Legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/189109

Questão 104: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Ante a recusa do adjudicatário para assinar o contrato, a Administração poderá 

 a) convocar qualquer dos licitantes, observados os critérios da conveniência e oportunidade, para assinar o contrato. 
 b) convocar qualquer dos licitantes, desde que prestada garantia adicional consistente em caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, para assinar o

contrato. 
 c) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços

atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
 d) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nos termos de suas propostas, inclusive quanto aos preços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/189110

Questão 105: CEPERJ - EPPGG SEPLAG RJ/SEPLAG RJ/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com referência aos ajustes assinados pela Administração Pública, constantes na Lei nº 8.666/93, o contrato é considerado facultativo em casos da seguinte modalidade: 

 a) concorrência 
 b) tomada de preços 
 c) empenho 
 d) convite 
 e) carta-contrato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/200538

Questão 106: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Ao preparar o edital para a licitação de uma obra cujo valor orçado pela administração pública é de 10 milhões de reais, a comissão de  licitação agiu da seguinte forma:
omitiu o orçamento de referência para estimular a disputa entre os licitantes; determinou, para garantir a compatibilidade do projeto executivo com o básico, que a
licitante vencedora contrate o autor do projeto básico; e, dada a dimensão da obra, definiu técnica e preço como o tipo de licitação a ser utilizada no processo licitatório.

De acordo com essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A administração não pode determinar a contratação do autor do projeto básico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/207910

Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e Orçamento/2013



19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605362/imprimir 22/34

Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação às características, formalização e fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

As licitações realizadas na modalidade pregão devem, obrigatoriamente, ser formalizadas por meio de termo de contrato, podendo a administração pública dispensar o
referido termo, em caso de compras, se os bens adquiridos forem imediata e integralmente entregues e se dessas compras não resultarem obrigações futuras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/229905

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - ERPDACGN (ANP)/ANP/Área XI/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que se refere à Lei n.º 8.666/1993, julgue o item abaixo.
 
Em consonância com a previsão constitucional de observância do procedimento licitatório no âmbito da administração pública, não é admissível, em nenhuma hipótese, o
contrato verbal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/310354

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Advocacia/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito de contratos administrativos e da Lei de Licitações, julgue o item subsecutivo.
 
O termo de contrato administrativo, dependendo do valor, é facultativo nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/436286

Questão 110: CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Gestão Logística/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com base na Lei n.º 8.666/1993, que trata de licitações, julgue o item seguinte.
 
Todo e qualquer contrato verbal pactuado com a administração pública é considerado nulo e sem efeito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438456

Questão 111: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É facultativo o instrumento de contrato, podendo ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta- contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço, 

 a)  nas inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites de licitação na modalidade concorrência. 
 b)  nos casos de concorrência. 
 c)  nos casos de tomada de preços. 
 d)  nas dispensas cujos preços estejam compreendidos nos limites de licitação na modalidade tomada de preços. 
 e)  nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/486938

Questão 112: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nos termos da Lei nº 8.666/93, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, se, decorrido determinado prazo da data da entrega das propostas, não houver
convocação para a contratação. O prazo a que se refere o enunciado é de 

 a)  30 dias. 
 b)  45 dias. 
 c)  60 dias. 
 d)  90 dias. 
 e)  120 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/486939

Questão 113: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. A propósito do prazo de convocação, é correto afirmar: 

 a)  O prazo de convocação poderá ser prorrogado por duas vezes, quando solicitado pela parte e desde que haja motivo justificado.
 b)  Não cabe prorrogação do prazo de convocação. 
 c)  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado aceito pela Administração. 
 d)  O prazo de convocação é sempre prorrogado uma vez, por igual período, independentemente de solicitação da parte. 
 e)  O prazo de convocação poderá ser prorrogado até três vezes, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

justificado aceito pela Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/486944

Questão 114: IAUPE - Coord U (SEMPETQ PE)/SEMPETQ PE/2013
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É permitido _______________________ o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, ______________________, a obtenção da cópia
autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
 
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE os espaços em branco.

 a)  a qualquer cidadão / apenas ao vencedor
 b)  apenas aos pregoeiros / a qualquer licitante 
 c)  apenas aos gestores públicos / apenas aos licitantes
 d)  a qualquer interessado / apenas aos pregoeiros

 
 e)  a qualquer licitante / a qualquer interessado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725623

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito de licitações e contratos na administração pública, julgue o item subsequente. 

O resumo do instrumento de contrato, qualquer que seja o valor, deve ser publicado na imprensa oficial, sendo a publicação uma condição indispensável para a sua
eficácia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57786

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A respeito dos contratos administrativos, assinale a opção correta. 

 a) A administração pública goza da prerrogativa de, unilateralmente e sem motivação, rescindir contratos administrativos.
 b) Se a inexecução do contrato decorrer de culpa da administração, poderá o contratado rescindi-lo, recebendo apenas as parcelas devidas até a data da rescisão.
 c) Não se admite a celebração de contrato verbal com a administração pública, e, em face do princípio constitucional da publicidade, a lei não comporta

excepcionalidade a essa vedação.
 d) O instrumento de contrato é obrigatório em todas as modalidades de licitação.
 e) A publicação resumida do instrumento de contrato é condição indispensável para sua eficácia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/74660

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca de contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

É considerado nulo, sem qualquer efeito, o contrato verbal feito pela administração, com exceção dos relativos a contratações de pequenas compras de pronto
pagamento, como as de valor não superior a 5% do valor estimado para a modalidade convite, feitas em regime de adiantamento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75498

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Acerca de contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Considere que um licitante vencido em certame regular licitatório pretenda impugnar a publicação do resumo do instrumento do contrato, feita no diário oficial em prazo
legalmente estabelecido. Nessa situação, procede a pretensão do licitante, dada a exigência legal de publicação integral do instrumento do contrato e dos seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade, em observância ao princípio da publicidade.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75499

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item que se segue, referente aos contratos administrativos. 

Contratos de compra de pequeno valor e com pagamento imediato podem ser celebrados verbalmente pela administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80861

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item que se segue, referente aos contratos administrativos. 

Os contratos relativos à constituição, modificação e extinção de direitos reais sobre imóveis, como os demais contratos administrativos, devem ser lavrados e arquivados
em ordem cronológica na repartição interessada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80864

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - TNS (PRF)/PRF/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra, o procedimento licitatório para a aquisição de bens e serviços, especialmente para garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em estrita conformidade com os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa, entre outros, julgue o item subsequente, acerca da licitação e
do contrato administrativo. 

O contrato verbal realizado com a administração pública será válido se decorrer de circunstâncias emergenciais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/110428

Questão 122: FUNRIO - AAO (CEITEC)/CEITEC S.A./COMINTE/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação ao contrato verbal, na forma como determinada na Lei nº 8666/93, é correto afirmar: 

 a)  é sempre nulo. 
 b)  sua validade depende de valor, na forma como determinada em Lei (não superior a 5% (cinco por cento) do valor que permite a dispensa do contrato em função

de seu valor contratos referentes a serviços). 
 c)  sua validade depende de homologação pela Corte de Contas. 
 d)  sua nulidade depende de prévia manifestação da Corregedoria Geral da União. 
 e)  está adstrito ao juízo oportunidade e conveniência do Administrador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/159694

Questão 123: FUNRIO - AAO (CEITEC)/CEITEC S.A./COMINTE/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração, nos termos da Lei 8666/93. Assinale a alternativa que descreve corretamente essa situação. 

 a)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor. 

 b)  A publicação da íntegra do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu
valor. 

 c)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor. 

 d)  A publicação da íntegra do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor. 

 e)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela Administração até o quinto dia após a data de assinatura do contrato, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/159697

Questão 124: FUNRIO - TAO (CEITEC)/CEITEC S.A./COSUMAS/2012
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Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Para que os contratos firmados pela Administração Pública tenham eficácia, é considerada condição indispensável a 

 a)  publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos na imprensa oficial. 
 b)  publicação integral, em boletim da unidade administrativa, dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos com a assinatura de no mínimo duas

testemunhas. 
 c)  publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos no boletim interno da unidade administrativa. 
 d)  publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos em, no mínimo, dois jornais de grande circulação.
 e)  publicação integral dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos em, no mínimo, dois jornais de grande circulação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160231

Questão 125: FUNRIO - ETEA (CEITEC)/CEITEC S.A./ETMIE2/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Para que os contratos firmados pela administração pública tenham eficácia, é considerada condição indispensável: 

 a) Publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos na imprensa oficial. 
 b) Publicação integral em boletim da unidade administração, dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos com a assinatura de no mínimo duas

testemunhas. 
 c) Publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos no boletim interno da unidade administrativa. 
 d) Publicação resumida dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos em no mínimo dois jornais de grande circulação. 
 e) Publicação integral dos instrumentos de contratos ou de seus aditamentos em no mínimo dois jornais de grande circulação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160754

Questão 126: FCC - AJ (TRE CE)/TRE CE/Judiciária/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A empresa "Y" sagrou-se vencedora de determinado procedimento licitatório. Em razão disso, a Administração Pública convocou-a regularmente para assinar o termo de
contrato, dentro do prazo e condições estabelecidos. No entanto, a empresa "Y", injustificadamente, não compareceu para a assinatura do termo de contrato.

Diante do fato narrado e nos termos da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), 

 a)  é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado. 

 b)  a Administração está obrigada a revogar a licitação. 
 c)  o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez. 
 d)  a Administração deverá anular a licitação. 
 e)  o fato narrado caracteriza descumprimento parcial da obrigação assumida, ficando a empresa "Y" proibida de participar de novo certame pelo prazo de dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/376942

Questão 127: AOCP - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei 8.666/93, no que se refere à formalização dos contratos, assinale a alternativa correta. 

 a)  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação 

 b)  O instrumento de contrato é obrigatório somente para os casos em que a licitação é dispensada. 
 c)  O instrumento de contrato é obrigatório para os casos em que a licitação é inexigível, sendo facultativo para todos os demais casos, podendo ser substituído por

nota de empenho, autorização de compra ou ordem de serviço. 
 d)  O instrumento de contrato é sempre obrigatório. 
 e)  O instrumento de contrato é sempre facultativo, tendo em vista o princípio da menor onerosidade, celeridade e informalidade dos atos que regem os

procedimentos de licitação e contratos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/401586

Questão 128: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Apoio Especializado/Contabilidade/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Nos termos da Lei no 8.666/1993, no que concerne aos contratos administrativos, é dispensável o "termo de contrato" e facultada sua substituição por outros
instrumentos hábeis, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e

 a) parcial dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
 b) integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
 c) integral dos bens adquiridos, dos quais resultem obrigações futuras, excluída assistência técnica.
 d) parcial dos bens adquiridos, dos quais resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
 e) integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, excluída assistência técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687630

Questão 129: COPEVE (UFAL) - Aud (MPE AL)/MPE AL/2012
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No tocante aos contratos administrativos, são corretas as assertivas abaixo, exceto:
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 a)  as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos poderão ser alteradas unilateralmente pela Administração sem prévia concordância
do contratado.

 b)  como regra geral, a Lei Federal 8666/96 estabelece que a duração dos contratos administrativos fique adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
 c)  os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do

seu extrato, 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.

 d)  a nulidade do contrato 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.

 e)  é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime de adiantamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885322

Questão 130: IADES - AJ (PGDF)/PG DF/Administração/2011
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa correta sobre os contratos administrativos. 

 a) É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica 

 b) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, de tomada de preços e convites, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos
hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

 c) Os contratos regidos por lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração quando conveniente a substituição da garantia
de execução. 

 d) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 35% para os seus acréscimos. 

 e) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo ou substituí-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193110

Questão 131: IADES - AJ (PGDF)/PG DF/Contabilidade/2011
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
As normas gerais contidas na Lei nº 8.666/93, assim como as prerrogativas conferidas à Administração, em razão do seu regime jurídico, aplicam-se aos de seguro, de
financiamento e de locação? 

 a) Sim, considerando os contratos em que o Poder Público seja locatário. 
 b) Não, porque esses contratos, desde que a Administração seja parte, são todos e por inteiro regidos pela Lei nº 8.666/93. 
 c) Não, porque esses contratos, mesmo tendo a Administração como parte, são todos regidos, exclusivamente, pelas normas de direito privado. 
 d) Não, porque desses contrato,s só os de locação são regidos pela Lei nº 8.666/93, pois os de seguro e financiamento subordinam-se, inteiramente, às normas de

direito civil. 
 e) Não, porque o regime jurídico da Lei nº 8.666/93 só é aplicado aos contratos em que a Administração for parte contratante e não nesses casos indicados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193429

Questão 132: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2011
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o seguinte item, acerca de contratos administrativos.
 
As cartas-contrato, notas de empenho de despesa, autorizações de compra e ordens de execução de serviço podem substituir os termos do contrato desde que não se
refiram a: licitações realizadas nas modalidades concorrência, tomada de preços e pregão; dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja compreendido nos
limites das modalidades concorrência e tomada de preços; contratações de qualquer valor das quais resultem obrigações futuras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/472279

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Administração/2011
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que se refere aos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
É dispensável a realização de termo de contrato e facultada sua substituição por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço, a critério da administração pública, desde que a compra enseje entrega imediata e integral dos bens adquiridos
e não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473616

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Administração/2011
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que se refere aos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
Na Lei n.º 8.666/1993 constam dispositivos legais que permitem a realização de contrato verbal com a administração pública em alguns casos.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473620

Questão 135: ESAF - Ag Faz (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Referente aos contratos administrativos, assinale a opção incorreta. 

 a) É motivo de rescisão contratual a subcontratação parcial do objeto do ajuste, desde que não admitida no edital e no contrato. 
 b) Considera-se condição de eficácia do contrato administrativo a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 
 c) A Lei 8.666, de 1993, mitigou a lição tradicional de óbice à "Exceção de Contrato não Cumprido", por parte do particular, quando houver inadimplemento da

Administração, prevendo hipótese de rescisão contratual em face do atraso de pagamento pelo Poder Público. 
 d) É vedada a realização, pela Administração, de contratação verbal, de sorte que todo ajuste pressupõe formalização mediante termo de contrato. 
 e) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução contratual, não

excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização do ajuste por agente da Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39424

Questão 136: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Administrativa/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Agente público, usando verba de regime de adiantamento, efetua pequenas compras de pronto pagamento, no valor de quatro mil reais, o que faz por meio de contrato
verbal, não formalizado por qualquer instrumento e, portanto, não publicado. Esse contrato 

 a) é nulo porque a legislação não permite o contrato verbal com a Administração. 
 b) é válido, desde que ratificado pela autoridade superior e publicado, por extrato, nos cinco dias subsequentes à compra. 
 c) é válido, conforme dispõe a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
 d) é ineficaz, porque a Lei de Licitações e Contratos Administrativos condiciona a eficácia do contrato à sua publicação. 
 e) é inexistente, porque a lei veda a celebração de contrato verbal com a Administração, em qualquer hipótese.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/107533

Questão 137: FCC - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Lei no 8.666 de 1993, determina a obrigatoriedade do instrumento de contrato para os casos de concorrência e de tomada de preços. Este instrumento de contrato
pode ser facultativo no caso 

 a) de emergência ou calamidade pública. 
 b) de não existirem interessados na licitação anterior. 
 c) da União tiver que intervir para garantir o domínio econômico para regular preços. 
 d) de substituição por outro instrumento hábil. 
 e) de obra remanescente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/107736

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Considerando as características, a formalização e a execução do contrato administrativo, julgue o item subsequente.
 
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, mesmo aquele de pequena compra de pronto pagamento, feito em regime de adiantamento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150027

Questão 139: FCC - TJ TRE AC/TRE AC/Administrativa/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quanto à formalização dos contratos administrativos, é INCORRETO afirmar: 

 a)  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. 
 b)  É permitido o contrato verbal com a Administração no caso de pequenas compras de pronto pagamento e sempre que a autoridade competente entender

desnecessário o instrumento de contrato. 
 c)  O instrumento de contrato é facultativo nos casos de licitação na modalidade convite ou nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos

limites daquela modalidade. 
 d)  Nos casos em que o instrumento do contrato for facultativo, ele pode ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho

de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
 e)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302733

Questão 140: FCC - TJ (TRE AL)/TRE AL/Administrativa/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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Sobre a formalização dos contratos administrativos é correto afirmar: 

 a)  Quando não for obrigatório, o instrumento do contrato pode ser substituído, dentre outros documentos, pela nota de empenho de despesa. 
 b)  A minuta do futuro contrato não precisa integrar o edital ou ato convocatório da licitação na modalidade tomada de preços. 
 c)  O contrato verbal com a Administração é permitido na modalidade convite, desde que devidamente justificado pela autoridade competente. 
 d)  A eficácia do contrato administrativo independe da sua publicação na imprensa oficial. 
 e)  A ordem de execução de serviço não é instrumento hábil a substituir o instrumento do contrato, mesmo quando este não seja obrigatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379939

Questão 141: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT21/TRT 21/Administrativa/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação aos contratos administrativos e à Lei de Licitações, julgue o próximo item.
 
É nulo e não produz efeito o contrato verbal com a administração em qualquer hipótese, haja vista a necessidade do rígido formalismo exigido pela Lei n.º 8.666/1993.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/581342

Questão 142: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT21/TRT 21/Administrativa/2010
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item seguinte, no que concerne aos processos licitatórios.
 
Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade e o ato que autorizou a sua lavratura.
 
No entanto, é facultado inserir o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/581427

Questão 143: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANAC)/ANAC/Área 1/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quanto aos contratos administrativos celebrados em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue.
 
Em nenhuma hipótese é possível a celebração de contrato verbal com a administração em razão do rígido formalismo exigido, a fim de evitar abusos e prejuízos ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/169118

Questão 144: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
De acordo com a Lei Geral de Licitações (Lei federal no 8.666/93), nos contratos administrativos 

 a) não se admite sua rescisão por acordo entre as partes, dada a prevalência do princípio da indisponibilidade do interesse público. 
 b) sua formalização deve ser feita por instrumento escrito, exceto nos contratos de pequenas compras para pronto pagamento, em que se admite contrato verbal. 
 c) exclui-se a responsabilidade do contratado por danos decorrentes da execução contratual se esta estiver sob fiscalização e acompanhamento pelo poder público. 
 d) não se admite que sua execução seja garantida por fiança bancária. 
 e) suas cláusulas devem preservar-se inalteradas durante a sua execução, em nome da garantia ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/186990

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANTAQ)/ANTAQ/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com respeito aos contratos administrativos, julgue o item a seguir.
 
O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades de licitação
concorrência e tomada de preços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/191081

Questão 146: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Tecnologia da Informação/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Dentre as modalidades de licitação, o instrumento de contrato é obrigatório apenas para as contratações por meio de 

 a) convite. 
 b) concorrência. 
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 c) tomada de preços. 
 d) concorrência e tomada de preços. 
 e) concorrência, tomada de preços e convite.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246525

Questão 147: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Tecnologia da Informação/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Elaborar uma planilha-resumo de todo o contrato administrativo é uma tarefa, prevista no Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização, que deve ser executada na
etapa de fiscalização 

 a) inicial. 
 b) mensal. 
 c) diária. 
 d) especial. 
 e) contratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246529

Questão 148: FGV - Ana (SAD PE)/SAD PE/Gestão Administrativa/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação aos Contratos Administrativos, com base na Lei Federal nº 8666/93, analise as afirmativas a seguir:
 

I. Caso seja prevista no edital, poderá ser exigida na contratação de serviços de engenharia a prestação de garantia contratual na modalidade fiança bancária.

II. Na licitação na modalidade de tomada de preços, o termo de contrato é dispensável nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,
dos quais não resultem obrigações futuras.

III. A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

IV. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no
caso de reforma de edifício.

Assinale: 

 a)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 b)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 c)  se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 
 d)  se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas. 
 e)  se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/263144

Questão 149: FCC - TJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Ressalvadas as hipóteses de pequenas compras de pronto pagamento, o contrato verbal com a Administração Pública 

 a)  para ter validade deve ser publicado por extrato em órgão de imprensa oficial. 
 b)  só será declarado nulo, se causar prejuízo ao erário. 
 c)  será considerado válido, se aprovado pelo Tribunal de Contas. 
 d)  precisa ser ratificado pelo superior hierárquico da autoridade que assumiu o compromisso verbal. 
 e)  é nulo e de nenhum efeito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402657

Questão 150: FUNIVERSA - Reg SP (ADASA)/ADASA/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa em que os contratos administrativos dispensam a forma escrita. 

 a)  Nos casos de licitação dispensada em razão do valor “insignificante”. 
 b)  Nos casos em que a Administração possa substituir o contrato por nota de empenho. 
 c)  Nas compras de pequeno valo e pronto pagamento, conforme a lei. 
 d)  Nos casos de licitação inexigível em razão do valor “insignificante”. 
 e)  A Administração jamais poderá dispensar o instrumento de contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/423623

Questão 151: IESES - AJ (TJ MA)/TJ MA/Engenheiro Civil/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em qual das alternativas abaixo o contrato verbal com a Administração, segundo a lei 8666/93, é aceito? 

 a)  O de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23,
inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 
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 b)  O de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 15% (quinze por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso
II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 

 c)  O de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II,
alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 

 d)  O de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 10% (dez por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II,
alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564177

Questão 152: DIPS UFLA - Aud (UFLA)/UFLA/2009
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre a formalização dos contratos administrativos, analise a proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.

I.  A carta‐contrato é obrigatória nos casos de concorrência ou de tomada de preços, e facultativa em se tratando de convite.

II.  É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos temos do contrato e do respectivo processo licitatório.

III.  Configuram instrumentos de formalização do contrato administrativo, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra e a ordem de execução de
serviço.

IV.  Os aditamentos relativos a direitos reais sobre imóveis serão lavrados nas repartições interessadas.

V.  É condição indispensável para a eficácia do contrato administrativo a publicação resumida de seu respectivo instrumento na imprensa oficial.

 a)  Somente as proposições II, III e V são corretas. 
 b)  Somente as proposições I, II e III são corretas. 
 c)  Somente as proposições II, III e IV são corretas. 
 d)  Somente as proposições I, III e IV são corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/965272

Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - Ana (INSS)/INSS/Direito/2008
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)

Em relação às licitações públicas e aos contratos administrativos, julgue o item que se segue. 

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

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/29065

Questão 154: FCC - Tec MPU/MPU/Administrativa/2007
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)

No que toca à formalização do contrato administrativo, analise: 

I. Para a formalização de contrato administrativo que exija concorrência e tomada de preço é obrigatório o termo do contrato. 

II. Em regra, o contrato administrativo regularmente publicado dispensa testemunhas e registro em cartório. 

III. As cláusulas contratuais que fixam o objeto do contrato são consideradas cláusulas acessórias. 

IV. As leis administrativas obrigam a Administração Pública à exigência de garantia a fim de assegurar a execução do contrato. 

É correto o que consta APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/42529

Questão 155: FCC - TJ (TRE PB)/TRE PB/Administrativa/"Sem Especialidade"/2007
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Sobre as regras quanto à formalização do contrato administrativo, é INCORRETO:

 a)  Se não houver convocação para a contratação, no prazo de trinta dias contados da entrega das propostas, os licitantes ficam liberados do compromisso assumido.
 b)  O instrumento de contrato, em regra, é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços

estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação.
 c)  A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
 d)  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento.
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 e)  Qualquer interessado pode obter cópia autenticada do contrato administrativo, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483673

Questão 156: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2006
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O instrumento de contrato é obrigatório e insubstituível nos seguintes casos, exceto: 

 a)  Quando a contratação for precedida de licitação na modalidade de concorrência. 
 b)  Quando a contratação for precedida de licitação na modalidade de tomada de preços. 
 c)  Quando a contratação resultar de dispensa de licitação e o valor do contrato ultrapassar seiscentos e cinqüenta mil reais.
 d)  Quando a contratação for oriunda de inexigibilidade de licitação e o valor do contrato ultrapassar um milhão e quinhentos mil reais. 
 e)  Quando se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e sem obrigação futura.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148778

Questão 157: FCC - Proc Con (TCE-AM)/TCE-AM/2006
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Como regra geral, os contratos administrativos devem ter forma escrita, sendo esta dispensável 

 a) quando a administração puder substituir o instrumento de contrato por nota de empenho. 
 b) nos casos de contratos resultantes de licitação sob a forma de tomada de preços ou convite. 
 c) nas hipóteses de inexigibilidade de licitação. 
 d) nas hipóteses de pequenas compras com pronto pagamento, tal como definidas em lei. 
 e) quando a licitação for dispensada em razão de seu pequeno valor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262904

Questão 158: ESAF - APO (MPOG)/MPOG/Tecnologia da Informação/"Sem Especialidade"/2005
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Lei Federal nº 8.666/93 dispõe sobre o regime jurídico do contrato administrativo. Mediante expressa disposição (artigo 62), a norma legal determina que mesmo os
contratos celebrados pela Administração Pública que sejam predominantemente regidos por norma de direito privado estarão submetidos a regras específicas da lei
mencionada. 

Assinale no rol abaixo a espécie de contrato privado mencionada expressamente na norma referida. 

 a) locação
 b) compra e venda
 c) arrendamento
 d) doação
 e) comodato

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40080

Questão 159: NCE e FUJB (UFRJ) - AFTE (SEFAZ AM)/SEFAZ AM/2005
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Administração Pública, a exemplo do que ocorre com os particulares, pode celebrar contratos. Sobre o tema, é correto afirmar que: 

 a) todo contrato celebrado pela Administração Pública é considerado contrato administrativo; 
 b) a Administração Pública pode, de forma livre, modificar o objeto de um contrato administrativo; 
 c) a Administração Pública não pode celebrar contratos regidos de forma predominante pelo Direito Privado; 
 d) a Administração Pública pode anular seus contratos administrativos independentemente da manifestação prévia do Poder Judiciário; 
 e) a rescisão do contrato administrativo, se não houver acordo entre a Administração Pública e o contratado, depende sempre de decisão judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40355

Questão 160: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANTAQ)/ANTAQ/2005
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A execução descentralizada de programa de trabalho a cargo de órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, que envolva a transferência de
recursos financeiros oriundos de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da seguridade social, objetivando a realização de programas de trabalho, projeto,
atividade, ou de eventos com duração certa, será efetivada mediante a celebração de convênios ou destinação por portaria ministerial, nos termos da legislação
pertinente. Com relação a convênios e a termos similares, julgue o item a seguir.
 
Para valores inferiores a R$ 15.000,00, cabe o convênio verbal com a União ou com entidade da administração pública federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192953

Questão 161: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
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A respeito de licitação, contrato administrativo e convênio administrativo, julgue o item que se segue. 

A publicação resumida do instrumento do contrato ou de seus aditamentos é condição indispensável para sua eficácia, dispensada a publicação apenas dos instrumentos
dos contratos sem ônus para a administração. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59587

Questão 162: ESAF - Adv IRB/IRB/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato administrativo ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condições estabelecidos, convocar licitantes remanescentes. Para essa convocação são previstos alguns critérios na norma legal. Assinale no rol abaixo aquele não
previsto em lei: 

 a) observar a ordem de classificação. 
 b) atender aos mesmos prazos propostos pelo primeiro classificado. 
 c) atender às mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 d) atualizar os preços conforme o instrumento convocatório.
 e) limitar esta faculdade aos cinco primeiros classificados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/129845

Questão 163: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas de Saúde/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Com relação à formalização e à rescisão dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subseqüente.

É dispensável o termo de contrato e facultada a sua substituição por outros instrumentos previstos na lei, a critério da administração e independentemente de seu valor,
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/197302

Questão 164: ESAF - TA (ANEEL)/ANEEL/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No atinente à formalização dos contratos administrativos, pode-se afirmar que, conforme previsto na Lei nº 8.666/93, eles 

 a) devem ser lavrados em livro próprio. 
 b) dependem de sua publicação integral no Diário Oficial, como condição de eficácia. 
 c) não precisam mencionar o ato que autorizou a sua lavratura. 
 d) quando forem de locação em que o poder público seja locatário, não se lhes aplicam as normas gerais da Lei nº 8.666/93. 
 e) podem ser verbais, sendo para compras, de pequeno valor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198496

Questão 165: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Quando o licitante vencedor for convocado e deixar de assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, 

 a)  é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o respectivo contrato em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 

 b)  a Administração deverá anular a licitação, desde que nenhum dos 3 licitantes que ofereceram os menores preços, aceite celebrar o contrato nas condições
oferecidas pelo vencedor. 

 c)  a licitação deverá ser revogada para preservar o interesse público, vedada a convocação dos licitantes remanescentes, sob pena de acarretar vício no
procedimento. 

 d)  a Administração deverá convidar os licitantes remanescentes, independentemente da ordem de classificação, para celebrar o respectivo contrato no prazo fixado e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro. 

 e)  poderá ser reaberta a sessão pública de julgamento das propostas, objetivando que os licitantes remanescentes apresentem novas propostas, desde que
observadas as demais condições oferecidas pelo primeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/531392

Questão 166: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O gestor A firmou um acordo com a firma X para o fornecimento de pequena quantidade de material, e pronto pagamento, com dispensa de licitação. O ato praticado é

 a)  nulo. 
 b)  anulável. 
 c)  válido sob condições. 
 d)  considerado sem efeito. 
 e)  aceitável.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532242
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Questão 167: ESAF - Tec MPU/MPU/Administrativa/2004
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
No que concerne à formalização dos contratos administrativos, é correto afirmar que, como regra geral, ressalvados os casos especiais previstos em lei, 

 a)  os contratos podem ter prazo indeterminado.
 b)  os contratos podem ser verbais.
 c)  é obrigatório o instrumento do contrato, nos casos de concorrência.
 d)  é dispensável o instrumento do contrato, quando for de alto custo mas por inexigibilidade de licitação.
 e)  é facultado o instrumento do contrato, quando for de alto custo mas por dispensa de licitação. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/580580

Questão 168: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2003
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Convocado o primeiro classificado de uma licitação, para assinar o respectivo termo de contrato no prazo regularmente estabelecido, este não comparece, nem se
manifesta. Encerrado o prazo, nos termos da Lei nº 8.666/93, 

 a) a Administração poderá prorrogá-lo uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado. 
 b) terá decaído o direito de contratar do primeiro classificado, devendo a Administração revogar a licitação. 
 c) terá decaído o direito de contratar do primeiro classificado, devendo a Administração anular a licitação. 
 d) terá decaído o direito de contratar do primeiro classificado, podendo a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo

em igual prazo e nas condições propostas por cada qual. 
 e) terá decaído o direito de contratar do primeiro classificado, podendo a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/285990

Questão 169: FCC - AJ TRT21/TRT 21/Administrativa/"Sem Especialidade"/2003
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
O instrumento de contrato administrativo é obrigatório, dentre outros casos, 

 a)  no convite e pregão, assim como em todas as hipóteses de inexigibilidade de licitação. 
 b)  na tomada de preços, assim como em algumas hipóteses de inexigibilidade de licitação. 
 c)  na tomada de preços e no leilão, assim como em todas as dispensas de licitação. 
 d)  no concurso, assim como em todas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
 e)  no pregão e concurso, assim como em algumas dispensas de licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578773

Questão 170: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
A Lei dos Contratos Administrativos (Lei n.º 8.666/1993) definiu as normas gerais para a realização de contratos administrativos e procedimentos licitatórios. Já a
legislação relativa à concessão de serviços públicos, como legislação específica para os contratos da espécie de concessão, determina normas gerais com relação a esse
tipo de contrato. 

Com lastro nessas leis, julgue o item abaixo. 

Os contratos com a administração serão obrigatoriamente formais, sendo nulo e de nenhum efeito qualquer contrato verbal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/17996

Questão 171: CEBRASPE (CESPE) - Adv (CEF)/CEF/2001
Assunto: Da formalização dos contratos (arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993)
Em relação aos contratos administrativos, à responsabilidade civil do Estado e à Lei n.º 4.380/64, julgue o item abaixo.

Nem todo contrato administrativo precisa estar consubstanciado em instrumento escrito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/138452
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Gabarito
1) B  2) D  3) Errado  4) Errado  5) A  6) Certo  7) E
8) E  9) D  10) B  11) C  12) D  13) A  14) C
15) Anulada  16) D  17) C  18) C  19) Errado  20) C  21) D
22) B  23) D  24) Anulada  25) A  26) C  27) E  28) C
29) B  30) C  31) A  32) B  33) A  34) A  35) A
36) D  37) B  38) D  39) Anulada  40) C  41) B  42) D
43) E  44) C  45) A  46) A  47) B  48) Errado  49) Certo
50) Anulada  51) A  52) B  53) B  54) D  55) D  56) B
57) B  58) Certo  59) E  60) A  61) B  62) A  63) A
64) C  65) A  66) Anulada  67) A  68) C  69) C  70) Errado
71) D  72) B  73) E  74) E  75) B  76) C  77) D
78) D  79) B  80) Certo  81) Errado  82) E  83) E  84) D
85) D  86) Errado  87) E  88) Anulada  89) A  90) A  91) C
92) A  93) A  94) Certo  95) Certo  96) Errado  97) E  98) C
99) D  100) D  101) C  102) B  103) A  104) C  105) D
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