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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGGj )

Direito Administrativo

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Julgue o próximo item, relativo a licitações e contratos administrativos.
 
Em se tratando de contrato de prestação de serviços firmado com a administração pública após regular procedimento licitatório, caso a contratada não pague os encargos
trabalhistas dos empregados alocados no contrato, o Estado responderá, subsidiariamente, pelos referidos encargos, em razão da culpa in eligendo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143307

Questão 2: QUADRIX - Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
O contratado e o contratante são responsáveis pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822446

Questão 3: QUADRIX - Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
Na execução do contrato, o contratado não pode subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822448

Questão 4: QUADRIX - Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A partir da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
O contratado é obrigado a reparar, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822449

Questão 5: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Planejamento e Administração/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
“Contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que há um acordo de vontade para a formação
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas”.
 
Os órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios estão subordinados ao regime do
contrato administrativo imposto pela Lei n° 8.666/93.
 
Na cláusula que aborda o “equilíbrio financeiro”, este é conceituado como

 a)  a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a atribuição da Administração para a justa remuneração pela execução do
objeto do contrato.

 b)  o aumento do valor pactuado no contrato e previsto no edital de licitação, que visa compensar perda decorrente da desvalorização da moeda ou da elevação dos
custos relativos ao objeto.

 c)  o impedimento ao contratado cessar a execução do objeto contratual por inadimplência do Estado.
 d)  consiste em supervisionar, acompanhar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para garantir o seu fiel cumprimento por parte do contratado.
 e)  aquele baseado na autonomia da vontade e na igualdade jurídica dos contratantes, mas utilizado pela Administração Pública, na sua pureza originária (contratos

privados realizados pela Administração) ou com as adaptações necessárias aos negócios públicos (contratos administrativos propriamente ditos).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837003
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Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - JE TJSC/TJ SC/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Um empregado de empresa contratada pelo poder público para prestar serviços ligados à atividade-fim do órgão contratante comprovou, em demanda trabalhista, o
inadimplemento da empresa em relação ao pagamento de suas verbas rescisórias. Nessa ação, foi reconhecida a existência da dívida trabalhista.

Com referência a essa situação, assinale a opção correta a partir do entendimento majoritário e atual do STF. 

 a)  O Estado possui culpa presumida e responde solidariamente pelos encargos trabalhistas inadimplidos, visto que a terceirização da atividade-fim constitui ato
ilícito. 

 b) O Estado possui responsabilidade solidária e de aplicação automática com relação às dívidas trabalhistas da empresa contratada. 
 c) O Estado possui responsabilidade subsidiária, a qual independe de culpa, sendo suficiente a comprovação de que não foi possível realizar a cobrança em desfavor

da empresainadimplente. 
 d)  A responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas não é transferida automaticamente da empresa contratada para o poder público, seja em caráter

solidário ou subsidiário. 
 e) A responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas é transferida automaticamente da empresa contratada para o poder público, sendo suficiente, para

tanto, a comprovação da inadimplência do empregador.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852363

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Uma empresa contratada para executar uma obra pública atrasou injustificadamente o serviço, o que incorreu na aplicação das devidas penalidades contratuais. Ainda
assim, o atraso não foi compensado: a obra não foi concluída na data prevista e o prazo de vigência do contrato está prestes a terminar. Mesmo nesse cenário, ainda há
interesse público na conclusão da obra, que é considerada urgente e prioritária.

Nessa situação hipotética, de acordo com a legislação pertinente, a decisão mais adequada a ser tomada pela administração pública, com a devida motivação, é 

 a) manter o contrato, ampliar o prazo de execução da obra e descartar a possibilidade de aplicação de penalidades futuras. 
 b)  rescindir o contrato, aplicar penalidades contratuais e contratar, por inexigibilidade, outra empresa para executar o serviço remanescente. 
 c)  manter o contrato sem modificar o cronograma de execução da obra, mas ampliar o prazo de vigência contratual, por ser uma obra urgente e prioritária. 
 d) manter o contrato sem modificar o cronograma de execução da obra nem o prazo de vigência contratual. 
 e) anular o contrato vigente, repactuando as condições de execução da obra, e recontratar a mesma empresa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856348

Questão 8: Unifil - Adv (CM Ourizona)/CM Ourizona/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Da Execução dos Contratos, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

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

II. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

III. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

IV. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.

 a)  Somente três assertivas estão corretas. 
 b)  Somente duas assertivas estão corretas. 
 c)  Todas as assertivas estão corretas. 
 d)  Somente uma assertiva está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857052

Questão 9: VUNESP - Ana (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Gestão de Pessoas/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Morfeu foi contratado pela Administração Pública para a realização de uma obra. E durante a execução do respectivo contrato administrativo, Morfeu, por sua conduta
pessoal, na condução da obra, acabou por causar danos a um particular. Nessa hipótese, a legislação que rege os contratos administrativos estabelece que

 a)  a Administração Pública deve ser responsabilizada diretamente pelos prejuízos causados ao particular, independentemente de dolo ou culpa de Morfeu.
 b)  há responsabilidade solidária entre Morfeu e a Administração Pública pelos danos causados ao particular, devendo Morfeu responder perante a Administração se

agiu com dolo ou culpa.
 c)  Morfeu deve ser responsabilizado pelos danos causados ao particular, mesmo que não tenha agido com dolo ou culpa, e a Administração responde

subsidiariamente.
 d)  a única responsável pelos danos causados ao particular é a Administração, que poderá ser ressarcida pelos prejuízos, se provado que Morfeu agiu com dolo ou

culpa.
 e)  os danos devem ser ressarcidos por Morfeu, se este agiu com dolo ou culpa, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento da Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858581

Questão 10: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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Segundo a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item.
 
A exceção do contrato não cumprido é absolutamente insuscetível de ser oposta à Administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860712

Questão 11: FEPESE - CI (Ágs de Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa correta sobre o procedimento licitatório.

 a)  Em se tratando de obras e serviços é vedado o recebimento provisório do objeto licitado.
 b)  O recebimento provisório dar-se-á por recibo, enquanto o recebimento definitivo deverá ocorrer por meio de termo circunstanciado.
 c)  Poderá ser dispensado o recebimento provisório do objeto licitado, quando se tratar de gêneros perecíveis e alimentação preparada.
 d)  Apenas o recebimento definitivo exclui a responsabilidade civil pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
 e)  Após a entrega do bem ou a prestação do serviço, a Administração não poderá rejeitar fornecimento executado mesmo que em desacordo com o contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878057

Questão 12: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A respeito dos contratos firmados pela Administração Pública, assinale a alternativa que está de acordo com a Lei nº 8.666/93.

 a)  Toda prorrogação de prazo contratual deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
 b)  É possível à Administração Pública firmar contrato com prazo de vigência indeterminado, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público.
 c)  A declaração de nulidade do contrato administrativo tem efeitos ex nunc, não desconstituindo os efeitos jurídicos já produzidos.
 d)  A garantia prestada pelo contratado será restituída proporcionalmente durante a execução do contrato, acrescida de atualização monetária.
 e)  O uso do instrumento de contrato é obrigatório em todas as contratações administrativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879876

Questão 13: FCC - Tec Faz (Manaus)/Pref Manaus/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Após o término da vigência de um contrato administrativo precedido de licitação regida pela Lei nº 8.666/1993, 

 a)  o poder público pode anular o contrato, caso identifique qualquer vício de legalidade que o justifique. 
 b)  é possível aplicar sanções ao contratado, tais como multa e advertência, desde que as causas de imputação das mesmas tenham se projetado para além da

vigência. 
 c)  o ato exauriu seus efeitos integralmente, dele não se podendo inferir qualquer projeção de efeitos, independentemente do tempo decorrido. 
 d)  não há óbice à aplicação de sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, desde que comprovado o fundamento e observado

prazo decadencial para tanto. 
 e)  remanesce a possibilidade de aplicação de qualquer sanção contratual ao contratado, pessoa física ou jurídica, pelo prazo de 5 anos, a título de vigência ficta da

avença.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881660

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para a execução de serviços de limpeza urbana, que compreendem coleta, remoção
e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a
indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei n.º 8.666/1993.
 
Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, o contratado estará sujeito a multa contratual, que, se for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela diferença.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908323

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Direito/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Órgão público celebrou contrato administrativo com determinado prestador de serviço. Entretanto, o contratado não cumpriu com os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Nessa situação hipotética, segundo a Lei n.º 8.666/1993, a administração pública responderá solidariamente com o contratado somente quanto aos encargos 

 a) fiscais. 
 b) previdenciários. 
 c)  fiscais e trabalhistas. 
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 d) comerciais e trabalhistas. 
 e)  comerciais e previdenciários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973027

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Engenharia Civil/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A comissão de fiscalização recebeu provisória e, também, definitivamente um prédio público que estava em construção. Ocupado o prédio pelos servidores, começaram a
surgir diversas fissuras em paredes e em elementos estruturais da edificação. Comunicada a respeito desses problemas, a construtora alegou não ser dela a
responsabilidade, uma vez que o recebimento foi regular e o termo de recebimento definitivo havia sido devidamente assinado pela comissão de fiscalização.

Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar, de acordo com a legislação vigente aplicável, que a construtora 

 a)  não está obrigada a fazer os reparos, já que a sua responsabilidade cessa com a assinatura do termo de recebimento definitivo pela comissão de fiscalização. 
 b)  está obrigada a fazer os reparos necessários, e não receberá qualquer pagamento para executá-los. 
 c)  deverá executar os reparos necessários e, para isso, será remunerada integralmente. 
 d) deverá fazer os reparos necessários, e as despesas serão divididas, igualmente, com a administração pública. 
 e) não está obrigada a fazer os reparos, pois a falha é dos fiscais que, no recebimento provisório da obra, não atuaram com afinco para notar as fissuras nas paredes

e estruturas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973055

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Engenharia Civil/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de uma obra pública por empreitada por preço unitário, foi constatado que determinado serviço adicional deveria ser efetuado. O procedimento
adequado nesse caso é 

 a) efetuar o serviço de imediato e, quando houver disponibilidade orçamentária, realizar o aditivo contratual, efetuar a medição e o pagamento. 
 b) efetuar o serviço de imediato e, na sequência, realizar o aditivo contratual e a medição; o pagamento somente será feito quando houver disponibilidade

orçamentária. 
 c) executar o serviço de imediato e, após a medição do serviço; realizar o pagamento por reconhecimento de dívida. 
 d) autorizar o serviço; efetuar a medição e o pagamento; realizar o aditivo contratual independentemente de disponibilidade orçamentária. 
 e) realizar o aditivo contratual somente quando houver disponibilidade orçamentária; em seguida, autorizar o serviço, efetuar a medição e o pagamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973070

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Tecnologia da Informação/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Determinado órgão público contratou um sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos (barreiras físicas, infraestrutura e armazenamento de dados)
e programa customizado corretamente especificado. Em razão de dificuldades orçamentárias do referido órgão para a finalização da instalação do sistema, este só foi
colocado em funcionamento seis meses após o seu recebimento definitivo pelo órgão. Um dos requisitos do sistema encomendado era o armazenamento de filmagem por
trinta dias; contudo, foi constatado que só era possível resgatar uma gravação de no máximo vinte dias, devido à insuficiência do espaço de armazenamento do
equipamento.

A respeito da situação hipotética apresentada, é correto afirmar, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993, que a contratada 

 a) não deverá ser responsabilizada, pois a falha deveria ter sido constatada no momento da entrega do produto. 
 b)  deverá ser responsabilizada, caso esteja vigente a garantia do produto. 
 c) não deverá ser responsabilizada, uma vez que já ocorreu o recebimento definitivo do produto. 
 d) poderá ser parcialmente responsabilizada, devendo arcar com metade dos custos de substituição do equipamento. 
 e)  não deverá ser responsabilizada, por não haver previsão legal de garantia pós-entrega para esse tipo de contratação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973138

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca de formalização, alteração e execução de contratos administrativos, assinale a opção correta. 

 a) Independentemente do valor do certame, o instrumento de contrato é obrigatório para todas as modalidades de licitação. 
 b) A substituição da garantia de execução por conveniência das partes não poderá ser efetuada em um contrato. 
 c)  A responsabilidade por pagamentos de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais na execução de um contrato, em caso de inadimplência do contratado, é

automaticamente transferida à administração pública. 
 d) O contratado, em um contrato alterado por acordo das partes, fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se

fizerem em reforma de edifício ou de equipamento, até o limite da metade do valor para os seus acréscimos. 
 e) Na aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento sempre se dará mediante recibo

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973515

Questão 20: Unifil - AAd (Mandaguaçu)/Pref Mandaguaçu/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Dos Contratos - Da Execução dos Contratos, assinale a alternativa incorreta.

 a) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
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 b) O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 c) O contratado não é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
 d) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas

conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
 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 e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999874

Questão 21: CONSULPAM - Eng Civ (Resende)/Pref Resende/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Com relação à Execução dos Contratos (Lei 8.666 – Licitações), marque a alternativa INCORRETA.

 a)  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 b)  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
 c)  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
 d)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030956

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Engenharia Civil/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução do contrato de uma obra em estrutura metálica, foi constatado pelo fiscal que havia ocorrido um erro na licitação e que a empresa não atendia, à
época do certame, às condições de habilitação previstas em edital quanto à experiência em execução de estruturas metálicas. A fiscalização verificou, ainda, que, devido
a mudanças de preço de mercado ocorridas após a assinatura do contrato, a solução estrutural fora mudada de metálica para concreto.
 
Considerando a situação apresentada, julgue o próximo item.
 
A troca da solução estrutural é justificável, pois a mudança de preços ocorreu após a conclusão da licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041213

Questão 23: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Quanto à responsabilidade da Administração pelos encargos do contratado, Assinale a alternativa correta.

 a) Há responsabilidade pelos débitos fiscais
 b) Há responsabilidade solidária pelos débitos comerciais
 c) Não há responsabilidade pelos débitos previdenciários
 d) Quando houver falha ou omissão na fiscalização do contrato, haverá responsabilidade pelos débitos trabalhistas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075567

Questão 24: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa que completa a frase abaixo.

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

 a)  5% - 10% 
 b)  7% - 14% 
 c)  10% - 20% 
 d)  25% - 50%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1233300

Questão 25: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Sobre a lei 8666/1993, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

(    ) O representante da Administração anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

(    ) O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá- lo na execução do contrato.

(   ) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, revidenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

(    ) A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.
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 a)  F – F – F – V 
 b)  F – F – V – V 
 c)  V – F – V – F 
 d)  V – V – V – V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1233304

Questão 26: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de gêneros perecíveis, alimentação preparada e serviços profissionais. Nesses casos, o recebimento será feito
mediante 

 a)  recibo. 
 b)  carta-contrato. 
 c)  nota de empenho de despesa. 
 d)  ordem de execução de serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1233318

Questão 27: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considere que, após regular procedimento licitatório, a Empresa ABC assinou contrato com o Município de São Miguel Arcanjo para prestar o serviço de limpeza urbana.
Depois de alguns meses da execução regular do contrato administrativo, constatou-se a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e previdenciários resultantes da execução da avença. Conforme dispõe a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que

 a)  a inadimplência da Empresa ABC, com referência aos encargos trabalhistas e fiscais, transfere ao Município de São Miguel Arcanjo a responsabilidade por seu
pagamento.

 b)  a constatação do inadimplemento da Empresa ABC provoca a imediata resilição do contrato administrativo.
 c)  o Município de São Miguel Arcanjo responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.
 d)  a inadimplência do contratado, com referência aos encargos comerciais e fiscais, transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
 e)  a Empresa ABC não é responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256319

Questão 28: FUNDATEC - Fisc (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/Contratos/2019
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) estabelece normas básicas a serem observadas por toda a Administração Pública brasileira em relação à execução e fiscalização
dos contratos administrativos. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as referidas normas. 

 a)  A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 b)  Em se tratando de obras e serviços, uma vez executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante recibo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias da comunicação escrita do contratado. 

 c)  O contratado deve manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
 d)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 e)  O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, pode subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o

limite admitido, em cada caso, pela Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296323

Questão 29: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa
contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.
 
Mesmo após o recebimento definitivo, o construtor e o fabricante de materiais respondem solidariamente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da construção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576771

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa
contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.
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O recebimento provisório deve ser realizado pela comissão, mediante termo assinado pelas partes, no prazo máximo de quinze dias após o contratado ter informado, por
comunicação escrita, que a obra fora encerrada.
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576774

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa
contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.
 
O recebimento definitivo exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e pela segurança da obra, respeitados os limites estabelecidos no contrato.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576776

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O diretor administrativo de um órgão público nomeou uma comissão de recebimento de obra formada por servidores públicos, com o objetivo de verificar se a empresa
contratada cumpriu todas as obrigações previstas para a execução dos serviços constantes do contrato assinado entre as partes.

Com relação a essa situação hipotética e ao recebimento provisório e definitivo, julgue o item subsecutivo.
 
Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, o recebimento definitivo deverá ser realizado em até noventa dias.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576777

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e
Transparência/Infraestrutura/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Em razão de chuvas excepcionais que ocorreram durante a execução de uma obra pública pela construtora à qual foi adjudicado o respectivo contrato, as quais
impactaram diretamente os serviços previstos para o período, a administração pública aceitou a justificativa de atraso apresentada pela contratada; porém, negou a esta
o pedido de acréscimo remuneratório, alegando que tal negativa contribuiria para minimizar o prejuízo causado à administração pelo atraso da obra.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
 
A dilação do prazo de execução poderá ser feita por apostila, desde que não se extrapole a vigência contratual e não haja acréscimo de valores.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576869

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Ao concluir a construção de um prédio público, a contratada comunicou por escrito à administração pública que a obra estava em condições de ser recebida. Entretanto,
por falta de pessoal técnico disponível, a administração pública informou que,naquele momento, não poderia ser agendado o recebimento provisório.

Nessa situação hipotética,

o recebimento definitivo poderia ser realizado por comissão de servidores nomeada para tal fim, sem a necessidade de participação do fiscal técnico da obra.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595748

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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Um engenheiro foi designado pela administração pública para periciar problemas constatados em um prédio novo, dez meses após o recebimento definitivo de sua
construção. As patologias apresentadas foram: fissuras diagonais nas paredes próximas a alguns pilares, típicas de recalque de fundação; e descolamento de
revestimento de fachada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item.
 
A realização do recebimento definitivo e o período em que surgiram as patologias eximem a contratada de sanar as patologias apresentadas.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595752

Questão 36: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Administrativa/Serviços Gerais/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Câmara Municipal de Salvador, após regular processo licitatório, contratou sociedade empresária para prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio onde
funciona a Casa Legislativa. 
 
Em matéria de gestão do contrato administrativo mencionado, é correto afirmar que sua execução, em regra, deverá ser acompanhada e fiscalizada diretamente:

 a)  pelo Tribunal de Contas do Município, que tem a competência legal de realizar vistorias ordinárias para atestar o fiel cumprimento dos contratos firmados pelo
Legislativo;

 b)  por um representante da Câmara especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiálo com informações pertinentes a essa
atribuição;

 c)  pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que tem a competência legal de receber  o objeto dos contratos de prestação de
serviços; 

 d)  por um representante do Poder Judiciário especialmente designado para atestar o regular cumprimento dos contratos firmados pelo Executivo e Legislativo; 
 e)  por um representante do Ministério Público, especialmente designado para tal, vedada a contratação de terceiros para assisti-lo e auxiliá-lo na tarefa. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610953

Questão 37: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Engenheiro Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Lei nº 8.666/93 estabelece que, executado o contrato administrativo referente à determinada obra, o seu objeto será recebido:

 a)  provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da
comunicação escrita do contratado;

 b)  provisoriamente, pela Secretaria de Obras, após parecer exarado pelo Procurador do órgão público, mediante termo de aceite, assinado pelas partes em até
noventa dias da comunicação escrita do contratado;

 c)  definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até noventa dias da
comunicação escrita do contratado;

 d)  definitivamente, pela Secretaria de Obras, após parecer exarado pelo Procurador do órgão público, mediante termo de aceite, assinado pelas partes em até
sessenta dias da comunicação escrita do contratado;

 e)  definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, com a presença de ao menos um engenheiro, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após a vistoria técnica, no prazo máximo de noventa dias. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612372

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Um prédio está sendo construído para suprir as necessidades de um órgão público. O projeto executivo completo de arquitetura e engenharia foi desenvolvido por uma
empresa projetista, cujo contrato encerrou-se antes do início da construção, e a obra foi contratada por empreitada por preço global. Depois de iniciada a obra, a
construtora informou à contratante a existência de erros de projeto, causadores de significativas mudanças de quantidades e de troca de serviços.
 
Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item de acordo com a legislação vigente.
 
Mesmo com o contrato encerrado, a projetista tem a obrigação de corrigir os erros de projeto, devendo, ainda, ser sancionada e arcar com todos os possíveis custos
oriundos dos referidos erros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647531

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de uma obra pública, o contratado deixou de apresentar as certidões trabalhistas solicitadas pelo gestor do contrato após a medição dos serviços,
que foram executados conforme especificado no projeto. A construtora justificou essa ausência alegando que não estava em dia com os encargos trabalhistas e
necessitava do pagamento para regularizar sua situação e apresentar os documentos faltantes.
 
Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente de acordo com a legislação vigente.
 
Na hipótese considerada, o pagamento deverá ficar suspenso até que a contratada regularize as suas pendências trabalhistas

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647551

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Eng (EBSERH)/EBSERH/Civil/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de uma obra pública, o contratado deixou de apresentar as certidões trabalhistas solicitadas pelo gestor do contrato após a medição dos serviços,
que foram executados conforme especificado no projeto. A construtora justificou essa ausência alegando que não estava em dia com os encargos trabalhistas e
necessitava do pagamento para regularizar sua situação e apresentar os documentos faltantes.
 
Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente de acordo com a legislação vigente.
 
Na situação hipotética em apreço, por não manter as condições iniciais de habilitação durante a execução da obra, a contratada estará sujeita às penalidades previstas
em contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/647553

Questão 41: IBFC - AuxLg (CM F Santana)/CM Feira de Stana/Administrativo/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre como se considera, no âmbito dos contratos administrativos, a contratação feita pela empresa que
havia originariamente sido contratada pela Administração Publica de uma outra empresa para executar parte ou todo o objeto contratual.

 a) Cessão
 b) Validação
 c) Subcontratação
 d) Execução bilateral

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/663831

Questão 42: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Mediante licitação pública, firmou-se contrato para a ampliação de um porto, com obras convencionais de abrigo e estruturas acostáveis. O orçamento de referência era
de junho de 2016. O contrato da obra, que incluía cláusula de reajuste, foi assinado em janeiro de 2017. Em abril de 2017, órgãos oficiais de pesquisas verificaram
aumento de 50% no preço do aço para a construção civil, insumo que constava na faixa A da curva ABC. Durante a obra, houve um problema na estrutura do cais de
paramento aberto que provocou recalque nos trilhos dos guindastes. A construtora, então, subcontratou os serviços de reforço de fundação e reparo dos trilhos. O edital
não previa, expressamente, a subcontratação: o contrato não autorizava nem vedava a subcontratação. Em junho de 2017 realizou-se a repactuação contratual visando
se adequar o contrato aos novos preços de mercado. Em setembro de 2017, data do dissídio coletivo das categorias profissionais envolvidas na construção, a
administração se negou a rever o item contratual pleiteado advindo do aumento salarial imposto à contratada por força de dissídio. A obra foi entregue em março de
2018: uma comissão de servidores recebeu a obra e lavrou o termo de recebimento definitivo. Em maio de 2018 foram detectadas fissuras nos consolos de sustentação
das pontes rolantes e problemas nas defensas elásticas.
 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
A subcontratação parcial dos serviços contratados foi irregular, uma vez que não havia previsão expressa no edital nem no contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664811

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca da responsabilidade previdenciária e trabalhista nos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
Os entes da administração pública direta ou indireta respondem subsidiariamente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas independentemente de conduta
culposa, especialmente no que refere ao dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664870

Questão 44: VUNESP - Proc Jur (Buritizal)/Pref Buritizal/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considerando os termos da Lei Federal no 8.666/1993, a respeito de execução de obra pública por meio do regime de “administração contratada”, é correto afirmar que

 a) se trata de outra denominação do “regime de tarefa”.
 b) é uma modalidade do regime de “empreitada integral”.
 c) pode ser realizada desde que na modalidade execução indireta.
 d) não poderá ser contratada, exceto pela Administração Pública Federal.
 e) não pode ser realizada por falta de previsão legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672599
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Questão 45: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A empresa ABC Ltda. foi contratada, com base na Lei no 8.666/1993, para fazer tratamento técnico em imagens fotográficas necessárias para a conclusão de projeto de
interesse de autarquia estadual. Por se tratar de insumo necessário ao avanço do projeto, o qual possui cronograma próprio, foram previstos prazos específicos para as
entregas a cargo do contrato. Tais prazos, porém, vêm sendo reiteradamente descumpridos, com o argumento do contratado de que a matéria-prima necessária à
realização da análise não tem sido entregue no prazo ajustado pelo seu fornecedor. A mencionada matéria-prima, porém, não é fornecida por apenas um distribuidor.
Diante dessa situação, e com base na Lei no 8.666/1993, assinale a alternativa correta.

 a) Não há óbice legal à prorrogação dos prazos de entrega da parte do contratado, considerando-se que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e
de entrega admitem prorrogação.

 b) Há na situação superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, o que autoriza a prorrogação dos prazos de entrega da parte do
contratado.

 c) Trata-se de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, o qual poderá ser reconhecido pela Administração a qualquer tempo, de modo a dar
causa a reajustamento dos prazos de entrega das parcelas devidas pelo contratado.

 d) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, não se
mostrando a situação como suficiente à prorrogação dos prazos de entrega da parte do contratado.

 e) A prorrogação do contrato poderá ocorrer por ajuste verbal direto entre o fiscal do contrato, no âmbito da Administração Pública, e o preposto da empresa
contratada, em atenção ao princípio da eficiência administrativa e da instrumentalidade das formas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683682

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca dos procedimentos gerais na gestão de contratos, julgue o próximo item.
 
São limitadas as decisões e providências atribuídas a um gestor de contratos, que, para evitar a acusação de intromissão em obrigações alheias, deve ignorar fatos que
ultrapassem a sua competência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695011

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca dos procedimentos gerais na gestão de contratos, julgue o próximo item.
 
Durante a execução de um contrato que exija cálculos complexos, será permitida a contratação de um terceiro, com conhecimentos especializados, para auxiliar o gestor
de contratos na verificação desses procedimentos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695013

Questão 48: CESGRANRIO - Tec (PETRO)/PETROBRAS/Administração e Controle Júnior/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Segundo o art. 67 da lei 8.666/93, a execução de um contrato com a administração pública deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração
especialmente designado para tal atividade.

É atribuído ao gestor de contratos o(a) 

 a) recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 b) reparo, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 c) anotação, em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados. 
 d) corresponsabilidade pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo

ou reduzindo dessa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 e) fiscalização e execução de parte ou da totalidade das atividades constantes no contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/699237

Questão 49: CS UFG - Ass Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Contador/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Na administração pública, a execução de contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado para esse fim,
permitida 

 a)  a participação do autor do projeto, na licitação de obra ou serviço, para os fins de responsabilidade isolada. 
 b)  a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 c)  a contratação de terceiros para assisti-lo na demanda orçamentária e subsidiá-lo de informações pertinentes à competitividade. 
 d)  a participação de empresas em consórcio na licitação de obra ou serviço, para os fins de responsabilidade solidária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/701233
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Questão 50: FEPESE - Tec (VISAN)/VISAN/Administrativo/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa que indica corretamente o fenômeno contratual que poderá ser registrado por meio de simples apostila ao contrato administrativo. 

 a)  reajuste de preço 
 b)  alteração unilateral 
 c)  reequilíbrio econômico 
 d)  prorrogação de prazo 
 e)  supressão do objeto

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734487

Questão 51: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A respeito do regime dos contratos administrativos na Lei 8.666/93, assinale a afirmativa incorreta.

 a)  Decorridos trinta dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
 b)  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
 c)  O falecimento do contratado constitui motivo para rescisão do contrato.
 d)  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 e)  Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736528

Questão 52: CPCON UEPB - Proc (CM Jucurutu)/CM Jucurutu/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Sobre as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa CORRETA: 

 a)  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto na Lei 8.666/93 e, em particular, à seguinte sequência: projeto
básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto básico, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e
serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

 b)  O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo
seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 c)  É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. 

 d)  Lei municipal não pode proibir que os agentes políticos do Município e seus parentes mantenham contrato com o Poder Público municipal. 
 e)  Somente os Tribunais de Contas podem requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/737766

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considerando que o objetivo do setor de compras de uma universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na instituição, desde a sua aquisição até a
sua efetiva utilização, julgue o próximo item, relativo a compras e contratações públicas, coleta de preços, gestão e controle de estoques.
 
A execução de um contrato de fornecimento de alimentos perecíveis permite a dispensa do recebimento provisório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768154

Questão 54: FUNDEP - Ag Adm (CM Ponte N)/CM Ponte Nova/Analista/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considerando os contratos na Administração Pública e a Lei nº 8.666/93, analise as afirmativas a seguir.
 

I. Excetuando-se os casos de contratação direta mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, todos os contratos administrativos públicos celebrados com
terceiros têm como antecedente o procedimento licitatório.
 
II. Os licitantes vencedores que firmarão contrato com a administração deverão demonstrar que possuem as condições necessárias para o cumprimento do objeto
contratado, em termos de capacidade técnica e econômico-financeira, além de atender requisitos de qualidade.
 
III. Acompanhar o contrato significa monitorá-lo em tempo real, estar presente em sua execução. Fiscalizar o contrato significa verificar se os requisitos
contratados estão sendo obedecidos em sua execução.
 
IV. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitindo-se a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

 
Estão corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830188

Questão 55: VUNESP - ECL (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Recentemente a biblioteca do município X teve problemas com o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação das áreas da biblioteca. Segundo os
usuários, os banheiros não têm sido limpos diariamente. O diretor da biblioteca pediu ao encarregado de compras que avaliasse quais melhorias poderiam ser feitas na
rotina de compras da unidade para que os serviços pudessem ser melhor prestados. Sobre essa avaliação, assinale a alternativa correta. 

 a)  Cabe a administração pública esperar o fim do contrato e licitá-lo novamente, já que o atual contrato é inadequado para as necessidades da biblioteca. 
 b)  A responsabilidade da qualidade do serviço é da empresa contratada, mesmo que a administração tenha subdimensionado a necessidade dos serviços no

momento do planejamento da compra. 
 c)  A percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços prestados é suficiente para identificar as causas da má qualidade dos serviços. 
 d)  Além de assegurar que a execução contratual atual esteja conforme estabelecido no contrato, a administração pública deve analisar se os serviços estão

corretamente dimensionados, de modo a aprimorar a próxima contratação. 
 e)  O próximo contrato precisará destinar mais recursos do orçamento, mesmo que se conclua que os serviços estavam corretamente dimensionados no momento da

contratação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832277

Questão 56: VUNESP - ECL (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O município X possui contrato de serviços de aluguel de veículos sem motorista para a realização de alguns serviços municipais, como por exemplo a fiscalização de
posturas municipais. A área gestora do contrato observou que muitos veículos ficavam ociosos e que os valores e quantitativos poderiam ser reduzidos em pelo menos
20%. Sobre o processo de aditamento contratual e negociação com fornecedores, 

 a)  o processo de aditamento contratual tem como condição o inadimplemento do contrato por parte do fornecedor. 
 b)  a hipótese de aditamento de 20% a menos encontra- se acima do limite estabelecido em lei, portanto será necessária realizar nova licitação. 
 c)  como este aditamento representa economia de recursos, a administração está autorizada a fazê-lo enquanto um aumento de 20% é vedado. 
 d)  é necessário o acordo entre as partes para diminuir os quantitativos, mantidas as demais condições de execução contratual. 
 e)  após a formalização do termo de aditamento, a administração deverá cancelar o empenho correspondente à diminuição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832285

Questão 57: INAZ do Pará - Aux (CRN 7)/CRN 7/Administrativo/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A prerrogativa que possui a administração, de controlar e fiscalizar a execução do contrato administrativo, é um dos poderes a ela inerente. Marque a alternativa correta
sobre a fiscalização do contrato administrativo:

 a)  A fiscalização, por parte da administração, reduz e elimina a responsabilidade do contratado.
 b)  O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 c)  Não é permitida a contratação de terceiros para assistir ou subsidiar de informações pertinentes o representante da administração para atuar na fiscalização do

contrato.
 d)  O contratado não é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
 e)  O contratado não é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/991384

Questão 58: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Operacional/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Se admite prorrogação nos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, mantidas as demais cláusulas do contrato, sendo assegurada a
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
 

Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2699/Os-servicos-publicos.
 
 
Qual alternativa admite motivo para prorrogação de início de execução do contrato?

 a)  Alteração do valor da proposta comercial.
 b)  Garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigida.
 c)  Quando a contratada decidir pela contrata alteração.
 d)  Quando há divergência de ideia entres as partes.
 e)  Alteração do projeto ou especificações, pela Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1000520

Questão 59: QUADRIX - Ana (CREF 13)/CREF 13/Advogado/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca de licitação e contratos administrativos, julgue o item.
 
O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215210

Questão 60: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Com relação à subcontratação de uma obra, por parte do contratado, assinale a alternativa correta. 

 a)  Não é permitido por lei a subcontratação de qualquer parte da obra. 
 b)  Fica a critério do contratado a subcontratação total ou parcial da obra. 
 c)  Na execução do contrato, o contratado poderá, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra, caso admitido pela

administração. 
 d)  O contratado poderá subcontratar parte da obra sem prévia autorização da administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243194

Questão 61: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Quanto às obrigações do contratado durante a execução de um contrato, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  Não deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo. 
 b)  É obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar defeitos. 
 c)  É responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 d)  É responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243195

Questão 62: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2018
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Em se tratando de                   de obras e serviços, este deverá ser executado por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até                   da comunicação escrita do contratado. 

 a)  recebimento definitivo – 10 dias 
 b)  recebimento provisório – 15 dias 
 c)  recebimento provisório – 10 dias 
 d)  recebimento definitivo – 15 dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243199

Questão 63: FGV - Proc (ALERJ)/ALERJ/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do § 1°, do artigo 71, da Lei nº 8.666/93,
cujo teor é o seguinte: A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a  regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro
de imóveis.
 
Considerando a orientação fixada na decisão do Supremo Tribunal Federal e a sua repercussão no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, deve a Administração Pública
em relação aos encargos trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas:

 a)  responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, independentemente do cumprimento da sua obrigação legal e
contratual de fiscalização;

 b)  responder solidariamente pelos encargos trabalhistas dos contratados, a fim de evitar prejuízos aos seus empregados;
 c)  responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas do contratado, ainda que não tenha participado da relação processual ou constado do título executivo;
 d)  responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas do contratado, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento da sua obrigação legal e

contratual de fiscalização;
 e)  reter obrigatoriamente os pagamentos devidos ao contratado no caso de inadimplemento dos encargos trabalhistas dos seus empregados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/449636

Questão 64: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

I. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

II. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

III. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605437/imprimir 14/24

IV. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

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

Assinale a alternativa correta sobre os itens apresentados acima considerando as normas da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

 a)  Apenas os itens I e III estão corretos 
 b)  Apenas os itens II e IV estão corretos 
 c)  Apenas os itens I e II estão corretos 
 d)  Apenas os itens IV e V estão incorretos 
 e)  Apenas os itens III e V estão incorretos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450242

Questão 65: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Administrativa/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considere abaixo o que concerne aos contratos administrativos.

I. A inadimplência do contratado, com referência a encargos fiscais, poderá, em algumas hipóteses, onerar o objeto do contrato.

II. A subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento não exime o contratado de suas responsabilidades, tanto legais, quanto contratuais.

III. Na fiscalização da execução contratual, admite-se a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o representante da Administração de informações
pertinentes a essa atribuição.

IV. O fato do príncipe não se preordena diretamente ao particular contratado, pois tem cunho de generalidade e apenas reflexamente incide sobre o contrato,
ocasionando oneração excessiva ao particular independentemente da vontade deste.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456540

Questão 66: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Engenharia Civil/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Em relação à execução dos contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93 dispõe que:

 a)  o contratante será o responsável primário e direto pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, devendo
o agente público ordenador de despesas providenciar todos os recolhimentos legais, sob pena de responsabilidade;

 b)  a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, vedada a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição;

 c)  executado o contrato, o seu objeto será recebido, em se tratando de obras e serviços, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicação escrita do contratado;

 d)  o recebimento definitivo do contrato exclui a responsabilidade civil (mas não a criminal) pela solidez e segurança da obra ou do serviço e a ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

 e)  é vedada a dispensa do recebimento provisório do contrato nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada, serviços profissionais e de obras e serviços
de valor até oitenta mil reais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459111

Questão 67: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Qualquer Nível Superior/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A fiscalização dos contratos administrativos abrange:

I. a verificação de materiais empregados; 
II. a adoção de experiências de funcionamento; 
III. a admissão de testes e provas de carga.

Está correto o que se afirma em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459435

Questão 68: FCC - Ag FRT (ARTESP)/ARTESP/"Sem Área"/2017
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Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Na fase de execução de determinado contrato administrativo, surgiu a necessidade de prorrogação do prazo de início de etapas da execução contratual, em razão da
alteração do projeto e de especificações pela Administração. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, tal prorrogação

 a)  deve ser autorizada exclusivamente pela autoridade técnica responsável pela fiscalização da execução contratual.
 b)  pode ser feita verbalmente.
 c)  não é cabível, haja vista que a hipótese exige a necessidade de celebração de novo contrato administrativo.
 d)  independe de autorização, bastando o acordo de vontades das partes contratantes.
 e)  deve ser previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489249

Questão 69: FCC - Ag FRT (ARTESP)/ARTESP/"Sem Área"/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de determinado contrato administrativo, a empresa contratada causou danos diretamente à Administração. Nos termos da Lei nº 8.666/1993,

 a)  a fiscalização da execução contratual é causa excludente da responsabilidade da contratada.
 b)  a responsabilidade da contratada cinge-se apenas aos danos causados à Administração, pois o regime de responsabilidade é diferenciado quanto aos danos

eventualmente causados a terceiros.
 c)  a contratada responderá pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, tanto à título de dolo, quanto de culpa, na execução do contrato.
 d)  a fiscalização da execução contratual é causa atenuante da responsabilidade da contratada.
 e)  o acompanhamento da execução contratual pelo órgão interessado reduz a responsabilidade da contratada, que, nesse caso, responderá pela metade dos danos

causados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489253

Questão 70: FGV - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A União celebrou contrato administrativo com sociedade empresária especializada para prestação de serviços de apoio às atividades de copeiros. A contratada ficou
inadimplente no pagamento das verbas trabalhistas aos empregados que trabalharam por força de tal contrato. estou comprovado que a Administração Pública foi omissa
em seu dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pela prestadora do serviço, no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados
vinculados ao contrato celebrado, agindo, pois, com culpa in vigilando.

No caso em tela, com base na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a União:

 a)  tem responsabilidade solidária, por ser a beneficiária dos serviços finais prestados pelos empregados contratados pela sociedade empresária;
 b)  tem responsabilidade subsidiária por ter agido com conduta culposa no cumprimento da fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço

como empregadora;
 c)  tem responsabilidade civil objetiva por todos os encargos trabalhistas devidos aos empregados das pessoas jurídicas contratadas, independentemente de ter agido

com culpa ou dolo;
 d)  não tem qualquer responsabilidade pelos encargos trabalhistas porque não tem o dever de fiscalizar as obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço

como empregadora;
 e)  não tem qualquer responsabilidade trabalhista, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece a responsabilidade civil subjetiva do poder público nos casos de

culpa ou dolo do agente público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/514652

Questão 71: FUNDATEC - Per Crim (IGP RS)/IGP RS/Psicologia/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Lei nº 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece em seu artigo 66 e seguintes como deve se dar a execução dos contratos
administrativos. Segundo esse artigo, “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”
 
Acerca da execução dos contratos, analise as assertivas a seguir:
 

I. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.
 

II. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 

III. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.
 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/527335

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Obras públicas/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Em um órgão da administração pública, foi criada uma equipe de auditoria para analisar a condução do processo de construção de um edifício que constava do plano de
obras idealizado pelo órgão. Os trabalhos de auditoria focavam a elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA.), a confecção dos projetos
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— básico e executivo —, as licitações e os contratos, e a concessão de termos aditivos, além dos requisitos técnicos das planilhas de orçamento. Na análise da
documentação, foram constatados os seguintes fatos.

I Na elaboração do EVTEA, para estimar o valor da construção do prédio em questão, havia sido utilizado o custo unitário básico por metro quadrado (CUB/m2).

II Na planilha de orçamento, alguns serviços apresentavam custos unitários superiores aos custos unitários de referência estabelecidos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

III O processo licitatório havia utilizado o regime de licitação 
classificado como empreitada por preço unitário.

IV A ficha de composição de preço do serviço de fornecimento de grupo gerador de energia apresentava um valor relativo a benefícios e despesas indiretas (BDI)
inferior àqueles referentes aos demais serviços.

V A obra havia sofrido um aditivo contratual no valor de R$ 500 mil após 6 meses da assinatura do contrato.

VI No edital de licitação, o órgão havia estabelecido que, para efeito de reajustamento do contrato, seria utilizada a data de apresentação da proposta de preço da
empresa vencedora, 1.º/1/2016.
 
VII O contrato havia sido assinado em 1.º/4/2016; o valor total da obra, orçado em R$ 2 milhões; e o prazo definido para a execução da obra, de 24 meses.

VIII No projeto básico de licitação, não havia sido registrada anotação de responsabilidade técnica (ART) do orçamentista.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir de acordo com a legislação e com as normas técnicas relativas a obras e serviços de engenharia.
 
A empresa vencedora do certame licitatório teve direito ao reajustamento do contrato a partir do dia 1.º/4/2017.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534344

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Obras públicas/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de uma obra rodoviária, a contratada pleiteou o reajuste contratual, aplicando o percentual calculado pelo índice sobre o montante a receber da obra
após a data-base, tendo em vista que, mesmo estando com algumas atividades injustificadamente atrasadas, o cronograma financeiro estava de acordo com o
cronograma de desembolso.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item.

Caso a contratada tenha direito ao reajustamento, o valor a ser pago será calculado aplicando-se o respectivo índice sobre o saldo contratual após a data base de
reajuste.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534399

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Obras públicas/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Durante a execução de uma obra rodoviária, a contratada pleiteou o reajuste contratual, aplicando o percentual calculado pelo índice sobre o montante a receber da obra
após a data-base, tendo em vista que, mesmo estando com algumas atividades injustificadamente atrasadas, o cronograma financeiro estava de acordo com o
cronograma de desembolso.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item.
 
A contratada tem direito ao reajustamento somente após um ano da entrega das propostas ou do orçamento, dependendo do que esteja previsto no edital de licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534400

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Com relação ao regime diferenciado de contratações, a licitações e contratos administrativos, a responsabilidade do Estado, ao controle da administração pública e à
organização administrativa, julgue o item subsequente.
 
No âmbito público, a sub-rogação do contratado poderá ser efetuada, mas estará condicionada à ratificação da responsabilidade, de forma solidária, entre as partes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534496

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PJC MT)/PJC MT/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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O delegado de polícia de determinado município solicitou o aditamento do valor, a ampliação do objeto e a prorrogação de contrato administrativo regulado pela Lei de
Licitações e Contratos que tem por objeto a prestação de serviços educacionais a serem executados de forma contínua: curso de língua inglesa ministrado aos policiais
lotados na sua delegacia.
Nessa situação hipotética,

 a)  a possibilidade de prorrogação do contrato administrativo dependerá de seu tempo de vigência. 
 b)  se a vigência do contrato estiver encerrada, a sua prorrogação, nos termos requeridos pelo delegado de polícia, será considerada um novo contrato. 
 c)  se ficar comprovada a economicidade, a ampliação do objeto poderá incluir outras línguas estrangeiras. 
 d)  ficará dispensada a análise de condições mais vantajosas do ponto de vista econômico, por já ter sido feita essa análise na etapa da licitação. 
 e)  se o aditamento do valor ultrapassar o limite legal, o contrato de prestação de serviços será considerado um novo contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536047

Questão 77: FMP - Proc (PGE AC)/PGE AC/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considerando a problemática da responsabilidade da Administração Pública por encargos de natureza diversa gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada,
tomem-se os seguintes aspectos:
 

I - É vedada a responsabilização automática da Administração Pública pelos encargos trabalhistas, só cabendo a sua condenação se houver prova inequívoca de
sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
 
II - A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato.
 
III - O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade
pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário.

 
Das assertivas acima, estão corretas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547879

Questão 78: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Avalie se as afirmativas a seguir, acerca das responsabilidades com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais previstas na Lei nº 8666/93, estão corretas:

I. A inadimplência do contratado transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

II. A inadimplência do contratado poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis.

III. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, na forma da lei.

Assinale a alternativa correta: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597834

Questão 79: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Lei nº 8666/93 estabelece os critérios para o recebimento do seu objeto do contrato. A seguinte afirmativa NÃO está de acordo com a previsão legal: 

 a)  em se tratando de compras e serviços, recebimento preliminar, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes. 

 b)  em se tratando de obras e serviços, recebimento provisório, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze.) dias da comunicação escrita do contratado. 

 c)  em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação. 

 d)  em se tratando de obras e serviços, recebimento definitivo, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 e)  em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597837

Questão 80: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos III/Gestão de Processos Licitatórios/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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São formas de execução das obras e serviços, a execução direta e indireta. A execução indireta poderá realizar-se pelos regimes indicados nas seguintes opções,
EXCETO: 

 a)  empreitada por preço global. 
 b)  empreitada por preço unitário. 
 c)  tarefa. 
 d)  empreitada executiva. 
 e)  empreitada integral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597901

Questão 81: IBFC - As Adm (EBSERH-HUGG)/EBSERH-HUGG/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Com base na Lei 8.666/93 e na execução dos contratos, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

“A Administração rejeitará, ____________________, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato”. 

 a)  no todo ou em parte 
 b)  totalmente 
 c)  em parte 
 d)  parcialmente
 e)  unilateralmente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/609947

Questão 82: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Julgue o item subsequente com relação à elaboração, à fiscalização de contratos e ao acompanhamento da execução contratual.
 
Acompanhar o contrato significa verificar se os requisitos contratados estão sendo obedecidos na formalização da parceria e, também, verificar se a execução foi
realizada, após o término do contrato, por meio da prestação de contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053152

Questão 83: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Acerca do papel do fiscalizador do contrato e do papel do preposto, julgue o item que se segue.
 
A empresa contratada deverá ter um representante junto à contratante denominado de preposto. Uma vez aceito o preposto indicado, ele será a conexão entre o fiscal e
a empresa contratada, ou seja, é com esse preposto que o fiscal do contrato deverá tratar de assuntos relacionados à execução do contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053160

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-PR)/TCE-PR/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
O artigo 71 da Lei de Licitações assim dispõe:

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1.º A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. (redação dada
pela Lei n.º 9.032/1995)

No julgamento da ADC n.º 16, o STF enfrentou a questão da constitucionalidade do § 1.º do art. 71 acima transcrito e, após analisar se a administração pública poderia
ser responsabilizada pelos encargos trabalhistas devidos por empresas que prestem serviço ao poder público, assentou o entendimento de que o dispositivo objeto do
referido parágrafo é 

 a) parcialmente inconstitucional, devendo ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 b) constitucional, porém a norma somente se aplica aos casos em que a empresa contratada for controlada por uma pessoa jurídica de direito público. 
 c) constitucional, pois não pode ser automaticamente transferida para a administração pública a responsabilidade pela inadimplência negocial da empresa contratada. 
 d) inconstitucional, por ferir o princípio da supremacia do interesse público. 
 e) inconstitucional, pois a administração deve responder pelo risco administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/325851

Questão 85: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A mutabilidade dos contratos administrativos predica os contratos administrativos, mas nem todas as alterações introduzidas nesses negócios jurídicos devem ser
creditadas àquela característica. A depender do evento experimentado no curso da execução do contrato administrativo, aplica-se determinada conduta como
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consequência mitigadora ou neutralizadora. Assim, decorrido um ano da execução de um determinado contrato de prestação de serviços e divulgada a inflação do
período, apurada pelos índices oficiais, 

 a)  incide hipótese de reequilíbrio econômico financeiro, tendo em vista que a preservação dessa equação é direito subjetivo do contratado. 
 b)  faz jus o contratado à indenização por todos os prejuízos experimentados, desde que comprove efetivamente danos concretos, não podendo ser hipotéticos. 
 c)  é caso de revisão contratual dos parâmetros unitários de preços considerados, para que a corrosão monetária experimentada no período seja internalizada ao

contrato, restabelecendo-se a equação de equilíbrio econômico financeiro original. 
 d)  está-se diante de adequação da aplicação de reajuste, a ser promovido nos termos e periodicidade contratualmente estipulados, não se tratando de evento que

justifique compensações ou indenizações pretendidas pelo contratado. 
 e)  impõe-se a revisão da remuneração paga ao contratado, com o reajuste da remuneração contratualmente prevista, acrescida da indenização pelos prejuízos não

cobertos pela majoração ordinária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337324

Questão 86: CESGRANRIO - TRPDACGN (ANP)/ANP/Técnico em Química/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Um gerente de compras de sociedade empresária, após os trâmites necessários, obtém contrato com a Administração Pública para fornecimento de bens e serviços.
 
Nos termos da Lei Geral das Licitações (Lei nº 8.666/1993), como integrante da execução do contrato, o contratado deverá

 a)  estabelecer comissão para acompanhar a obra.
 b)  indicar preposto para permanecer na obra.
 c)  permanecer à disposição para esclarecimentos quanto ao contrato.
 d)  comunicar a contratação aos órgãos de controle profissional.
 e)  publicar na mídia impressa o ato de contratação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/348540

Questão 87: EXATUS - AJ (TRE SC)/TRE SC/Apoio Especializado/Arquitetura/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A questão versam sobre a Lei 8.666, de 21/06/1.993, que Regulamenta o Artigo 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
 
A Execução Indireta é a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer um dos regimes abaixo, EXCETO: 

 a)  Administração contratada – quando se contrata, excepcionalmente, a execução da obra ou do serviço mediante reembolso de todas as despesas incorridas para
sua execução e pagamento de remuneração ajustada para os trabalhos de administração. 

 b)  Empreitada por preço global – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
 c)  Empreitada por preço unitário – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
 d)  Tarefa – quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/374756

Questão 88: EXATUS - AJ (TRE SC)/TRE SC/Apoio Especializado/Arquitetura/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A questão versam sobre a Lei 8.666, de 21/06/1.993, que Regulamenta o Artigo 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
 
NÃO é vedado: 

 a)  A inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões
reais do projeto básico ou executivo. 

 b)  A realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas. 
 c)  Incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem. 
 d)  O retardamento motivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, por insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/374762

Questão 89: CESGRANRIO - Aud Jr (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei no 8.666/1993) possui um rol bastante extenso de normas que conduzem a atuação do gestor público.
 
No caso de acompanhamento da execução do contrato, nos termos da referida Lei, deve o contratado, durante o período de duração de obra, 

 a)  visitar mensalmente o local onde as obras estão sendo realizadas. 
 b)  realizar reuniões diárias na obra com representantes da Administração. 
 c)  manter preposto na obra, que seja aceito pela administração. 
 d)  apresentar responsável contábil no local da obra. 
 e)  contratar pessoas da comunidade local para a execução de serviços para a obra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/386769

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Engenharia Civil/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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Durante a medição de uma obra pública, o fiscal da obra, com base no regime de execução empreitada por preço global, constatou que o serviço de assentamento de
piso cerâmico estava parcialmente concluído, visto que faltava a aplicação do rejunte em 50% da área prevista para o referido serviço. Além disso, a quantidade
executada de piso superava em 20% a quantidade prevista no orçamento da obra, anexo ao contrato.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
 
Caso sejam verificadas falhas no piso após o aceite do serviço por parte da fiscalização, o contratado será obrigado a sanar os problemas, sem direito a cobrar os custos
pelo retrabalho.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387607

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Engenharia Elétrica/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considere que uma obra para determinado órgão da administração pública será executada por empresa contratada para esse fim. A respeito do serviço de fiscalização
dessa obra pública e da relação entre o contratante e a contratada, julgue o item que se segue.
 
Os fiscais deverão ser pessoas contratadas especificamente para exercer a fiscalização dessa obra, sendo vedada, em qualquer situação, a participação de pessoal do
próprio órgão da administração pública na atividade de fiscalização.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387718

Questão 92: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Assinale a alternativa correta: 

 a)  É nulo e de nenhum efeito todo e qualquer contrato verbal firmado entre o particular e a Administração Pública, pois só se admite, em quaisquer hipóteses, em
homenagem aos princípios da legalidade e impessoalidade, contrato escrito. 

 b)  Um dos mais importantes princípios constitucionais aplicáveis ao serviço público é o relativo à liberdade de contratar com a Administração Pública, ressalvadas as
hipóteses de impedimento decorrentes da declaração anterior de inidoneidade. 

 c)  Equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante
no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá. 

 d)  De acordo com o moderno Direito Administrativo, de feição social e solidária, tem-se entendido que inaplicável a desafetação de bens públicos quando patente o
prejuízo às comunidades carentes atingidas pelo ato, devendo daí intervir, obrigatoriamente, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392391

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Engenharia Civil/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Determinada construtora venceu o processo de licitação para a reforma, de uma escola municipal. O prazo previsto de execução da obra, orçada em R$ 100.000, era de
14 meses. A fiscalização da prefeitura, responsável pelo acompanhamento da obra, registrou as seguintes ocorrências:

I a obra foi recebida provisoriamente trinta dias após a comunicação escrita do contratado de que a obra havia sido encerrada;

II a contratada registrou no termo de recebimento definitivo que a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra era da fiscalização;

III o valor final do contrato, após sucessivos termos aditivos de valor, foi de R$ 200.000;

IV o ordenador de despesa da prefeitura realizou, sem o conhecimento da fiscalização, o pagamento de algumas das faturas emitidas pelo contratado;

V o contratado solicitou o reajustamento do valor do contrato por meio de simples apostilamento.

A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. 

 a) O termo de recebimento estava regular. 
 b) O reajustamento do contrato por apostilamento só poderia ocorrer um ano após a assinatura do contrato. 
 c) O ordenador de despesas não precisa da aprovação da fiscalização para fazer o pagamento dos serviços executados. 
 d) O valor final do contrato atende ao previsto na lei de licitações e contratos. 
 e) O recebimento provisório ocorreu no prazo previsto na Lei n.º 8.666/1993.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394915

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Engenharia Civil/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Considerando que uma construtora tenha vencido a licitação para a construção de um prédio público e a equipe de fiscalização da contratante esteja acompanhando a
execução dos serviços de engenharia de fundação, concretagem das vigas, pilares e lajes e de confecção das alvenarias, assinale a opção correta, a respeito de
responsabilidades da equipe de fiscalização. 

 a) A contratada pode se eximir da responsabilidade pela execução dos serviços alegando a participação da fiscalização na interpretação dos desenhos, especificações
e demais elementos de projeto. 

 b) Na execução das fundações diretas, a liberação da execução da concretagem da peça compete ao engenheiro da contratada, e não à equipe de fiscalização. 
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 c) Ainda que a contratada execute os serviços conforme o projeto, ela só pode faturar quando os serviços medidos forem aprovados pela fiscalização. 
 d) Na execução da alvenaria de elevação, a fiscalização pode permitir o lançamento de camadas de chapisco com espessura superior à especificada, para possibilitar

a correção das imperfeições do revestimento. 
 e) A construtora pode alterar a posição de qualquer tipo de canalização que atravesse uma viga para otimizar o projeto original, desde que, após a execução do

serviço, informe a alteração à equipe de fiscalização.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394916

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Arquitetura/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Um edital relativo à execução de uma obra de grande vulto e alta complexidade em determinado estado da Federação previu garantia contratual em certa porcentagem
sobre o valor da obra a ser contratada. Durante a execução do contrato, a contratada solicitou ao fiscal o adiantamento do pagamento de uma etapa de execução.

Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 a) No caso apresentado, o adiantamento do pagamento de uma etapa de execução é permitido desde que previsto no contrato, por haver prestação de garantia
contratual. 

 b) Cabe à administração designar a modalidade de garantia contratual, uma vez que se trata de uma obra de grande vulto e alta complexidade. 
 c) Sendo o objeto do contrato uma obra de grande vulto e alta complexidade, a modalidade de garantia contratual obrigatória é seguro-garantia. 
 d) Independentemente das características do objeto do contrato, o percentual de garantia contratual deve corresponder a 20% do valor do contrato. 
 e) A garantia contratual máxima para obras é de 5% sobre o valor contratado, independentemente das características do objeto do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394929

Questão 96: IBFC - Eng (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/Clínico/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Estabelece a Lei nº 8.666/1993 a obrigatoriedade de cláusula contratual prevendo, nas condições de pagamento, um procedimento para desembolso máximo por etapa
ou parcela, conforme disponibilidade dos recursos financeiros respectivos. Portanto, é necessário termos um documento em que estão previstas as etapas ou parcelas de
execução da obra ou prestação dos serviços, datas e o desembolso que a Administração deve fazer por ocasião das medições e efetivação dos pagamentos. É importante
para a Administração que contrata obras ou serviços, em especial durante o acompanhamento das etapas ou parcelas de execução de obra ou prestação de serviços.
 
A esse documento denominamos:

 a)  Cronograma físico-financeiro
 b)  Cronograma físico
 c)  Cronograma financeiro
 d)  Cronograma administrativo-financeiro
 e)  Cronograma administrativo-físico-financeiro

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/421144

Questão 97: AOCP - TNS I (Pref JF)/Pref JF/Técnico em Planejamento/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A lei nº 8.666/1993, conforme seu Artigo primeiro, trata das normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No Capítulo III, seção IV, da execução
dos contratos, o artigo sessenta e sete expõe que: “A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. Com essa informação, assinale a alternativa
correta referente ao artigo sessenta e sete.

 a)  O parágrafo primeiro expõe que: “o representante da Administração não anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.

 b)  O parágrafo segundo expõe que: “o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.

 c)  O parágrafo primeiro expõe que: “o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.

 d)  O parágrafo segundo expõe que: “o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.

 e)  O parágrafo terceiro expõe que: “ o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/481115

Questão 98: FGV - Ana Por (CODEBA)/CODEBA/Engenheiro Civil/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Após a conclusão do processo licitatório, realiza-se a contratação da empresa vencedora mediante a assinatura do contrato.
 
Com relação a contratos, analise as afirmativas a seguir.
 

I. A exigência de prestação de garantias ao contratado na contratação de obras é obrigatória.
 
II. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato constitui motivo para a rescisão
do mesmo.
 
III. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais transfere para a Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento.
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Assinale:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487768

Questão 99: Instituto AOCP - Adv (CISAMUSEP)/CISAMUSEP/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Com relação à execução dos Contratos Administrativos e às responsabilidades do contratado, assinale a alternativa correta. 

 a)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado,
com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 b)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado,
com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, podendo onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 c)  O contratado é responsável pelos encargos previdenciários e isento de responsabilidade por encargos trabalhistas ou comerciais resultantes da execução do
contrato. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos fiscais, transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, podendo onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 d)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas e isento de responsabilidade por encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato. A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas e fiscais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 e)  O contratado é responsável pelos encargos fiscais e isento de responsabilidade por encargos previdenciários e trabalhistas resultantes da execução do contrato. A
inadimplência do contratado, com referência aos encargos comerciais e fiscais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, mas poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508339

Questão 100: INSTITUTO IBDO - Ag Adm (Maria da Fé)/Pref Maria da Fé/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
No que diz respeito a execução dos contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA

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

 b)  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

 c)  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
 d)  Ao contratado, na execução do contrato, é vedado subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
 e)  A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724557

Questão 101: VUNESP - Ges Cont (Suzano)/Pref Suzano/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Em consonância com a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que

 a)  o contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.
 b)  a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, não sendo permitida a

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
 c)  o contratado e a Administração Pública são solidariamente responsáveis pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução

do contrato.
 d)  não é atribuição da Administração a fiscalização do cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho.
 e)  não é possível ao contratado, na execução do contrato, subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822027

Questão 102: COPEVE (UFAL) - Adm (IF AL)/IF AL/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Na execução de contratos administrativos, os encargos que podem ser respondidos solidariamente pela Administração Pública são

 a) fiscais, apenas.
 b) previdenciários, apenas.
 c) trabalhistas e previdenciários, apenas.
 d) fiscais, trabalhistas e previdenciários, apenas.
 e) fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/890976

Questão 103: FUNDEP - Ass (IFNMG)/IFNMG/Administração/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
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De acordo com os dispositivos relativos à execução dos contratos administrativos, contidos na Lei Nº 8.666/1993, assinale a alternativa que apresenta corretamente os
encargos pelos quais a Administração responde solidariamente com o contratado.

 a)  Comerciais
 b)  Fiscais
 c)  Previdenciários
 d)  Trabalhistas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1003604

Questão 104: QUADRIX - Ass Adm (CRM PI)/CRM PI/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
A execução do contrato administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação
de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Julgue as afirmativas a seguir.

I. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

II. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

III. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Pode-se afirmar que: 

 a)  somente I está correta. 
 b)  somente II está correta. 
 c)  somente III está correta. 
 d)  há apenas duas afirmativas corretas. 
 e)  todas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032382

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Ana (FUNPRESP-JUD)/FUNPRESP-JUD/Administrativa/Comunicação e Marketing/2016
Assunto: Execução dos contratos (arts. 66 a 76 da Lei 8.666/1993)
Julgue o próximo item, relativo a licitações e contratos.
 
É permitida a contratação de terceiros para auxiliar o trabalho do representante da administração que tenha sido designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato administrativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250808
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Gabarito
1) Errado  2) Errado  3) Errado  4) Certo  5) A  6) D  7) C
8) C  9) E  10) Errado  11) C  12) A  13) D  14) Certo
15) B  16) B  17) E  18) B  19) D  20) C  21) C
22) Errado  23) D  24) D  25) D  26) A  27) C  28) B
29) Certo  30) Errado  31) Errado  32) Certo  33) Errado  34) Certo  35) Errado
36) B  37) A  38) Certo  39) Errado  40) Certo  41) C  42) Errado
43) Errado  44) E  45) D  46) Errado  47) Certo  48) C  49) B
50) A  51) A  52) B  53) Certo  54) A  55) D  56) E
57) B  58) E  59) Certo  60) C  61) A  62) B  63) D
64) D  65) B  66) C  67) E  68) E  69) C  70) B
71) E  72) Errado  73) Errado  74) Certo  75) Errado  76) A  77) E
78) E  79) A  80) D  81) A  82) Errado  83) Certo  84) C
85) D  86) B  87) A  88) D  89) C  90) Certo  91) Errado
92) C  93) Anulada  94) C  95) A  96) A  97) C  98) B
99) A  100) D  101) A  102) B  103) C  104) E  105) Certo


