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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGJZ )

Direito Administrativo

Questão 1: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao contrato algumas
sanções. No que se refere a essas sanções julgue os itens como Verdadeiro ou Falso e assinale a opção com a sequência CORRETA.
 

I. Multa de 25% do valor do contrato;
 
II. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 4 anos;
 
III. Advertência;
 
IV. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção anterior.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1100261

Questão 2: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A prefeitura de Teresina constatou que um grupo de empresas atuava em conjunto para fraudar procedimentos licitatórios instaurados para fornecimento de material
escolar para a rede pública. Diante de tal situação, a autoridade pública poderá aplicar sanção prevista na Lei Federal nº 8.666/93 que consiste em:

 a)  Proibição do direito de participar de licitações, por prazo máximo de 5 anos, cabível a reabilitação mediante ressarcimento à Administração.
 b)  Cassação da licença de funcionamento.
 c)  Multa, no limite de até 20 vezes o valor do objeto da licitação.
 d)  Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
 e)  Suspensão do direito de contratar com a Administração pelo prazo máximo de 5 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1100265

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2020
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Em caso de inexecução total ou parcial de um contrato celebrado com tribunal de justiça estadual, será de competência exclusiva de ministro de Estado ou de secretário
estadual ou municipal aplicar à contratada a sanção de 

 a)  suspensão temporária de participação em licitação.
 b)  impedimento de contratar com a administração. 
 c)  multa, conforme previsto no contrato. 
 d)  declaração de inidoneidade. 
 e)  advertência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118931

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - JE TJBA/TJ BA/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma empresa contratada pela administração pública não entregou bens em conformidade com o projeto básico, razão pela qual, após o regular processo administrativo,
a contratante rescindiu unilateralmente o contrato e aplicou uma multa à citada empresa.

Nessa situação hipotética, 

 a) a multa deverá ser descontada, preferencialmente, dos pagamentos eventualmente ainda devidos pela administração pública. 
 b) a multa deverá ser descontada, primordialmente, da garantia do respectivo contrato. 
 c) a administração agiu equivocadamente, pois multa e rescisão unilateral são inacumuláveis quando motivadas pelo mesmo fato. 
 d)  a administração pública, em regra, não estará autorizada a reter unilateralmente pagamentos devidos à empresa para compensar os prejuízos sofridos. 
 e)  excepcionalmente, caso a multa aplicada seja superior ao saldo a pagar à contratada, a administração pública poderá reter o pagamento até a quitação da multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766635

Questão 5: INAZ do Pará - Fisc (CORE PE)/CORE PE/2019
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Acerca das sanções administrativas aplicáveis aos contratos administrativos, é correto afirmar:

 a)  Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos da Lei de licitações e contratos da Administração Pública, visando a frustrar os
objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas na Lei e nos regulamentos próprios, mas estarão isentos destas se já responsabilizados nas esferas civil e criminal
que seu ato ensejar.

 b)  Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato a sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

 c)  Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato a sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

 d)  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, a qual, estando quitada, impede a Administração de rescindir
unilateralmente o contrato, bem como de aplicar outras sanções previstas na Lei.

 e)  Somente pela inexecução total do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções estabelecidas na lei de licitações.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/820763

Questão 6: Instituto AOCP - Adm Edi (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei nº 8.666/1993 estabelece sanções administrativas quando do atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a qual das seguinte sanções?

 a)  Multa. 
 b)  Advertência. 
 c)  Suspensão temporária. 
 d)  Impedimento de contratar. 
 e)  Declaração de inidoneidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863524

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJDFT)/TJDFT/Remoção/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Constatada inexecução total ou parcial de um contrato administrativo, a administração pública poderá aplicar ao contratado a sanção de 

 a)  advertência, independentemente da apresentação de prévia defesa. 
 b)  multa, cujo valor poderá ser superior ao valor da garantia contratual prestada. 
 c)  suspensão temporária de participação em licitação, por prazo de até cinco anos. 
 d)  impedimento de celebrar contratos com a administração, que deve ser determinado exclusivamente por ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal. 
 e)  declaração de inidoneidade para licitar ou celebrar contratos com a administração pública, o que veda a reabilitação do inadimplente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/891471

Questão 8: FUNDATEC - Cont (CRP 7)/CRP 7 (RS)/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei nº 8.666/1993 estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado determinadas
sanções administrativas. Qual das seguintes sanções NÃO está prevista na referida lei? 

 a)  Advertência. 
 b)  Multa. 
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação. 
 d)  Impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 8 (oito) anos. 
 e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/918601

Questão 9: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Com base na Lei de Licitações (Lei 8.666/93), analise as afirmativas a seguir:
 

I. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 
II. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poder-se-á, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
 
III. A multa, aplicada após regular processo administrativo, não poderá ser descontada da garantia do respectivo contratado.

 
Assinale

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938097
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Questão 10: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito das sanções administrativas e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta.

 a)  As cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
 b)  A Administração Pública não tem a prerrogativa de aplicar sanções motivadas pela inexecução parcial do contrato.
 c)  O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo evita o locupletamento indevido do Poder Público.
 d)  O caso fortuito e a força maior são exemplos de fenômenos que podem alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
 e)  As cláusulas monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938102

Questão 11: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O Município de Salvador, por meio de sua Secretaria de Obras, contratou, após regular procedimento licitatório, sociedade empresária para realizar determinada obra de
engenharia. Apesar de o Município contratante ter cumpridos suas obrigações legais e contratuais, a contratada não cumpriu, regular e integralmente, o contrato. Sem
prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento jurídico, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93, pela inexecução parcial do contrato, a Administração Pública poderá,
observado o devido processo administrativo legal, aplicar ao contratado a sanção administrativa de

 a)  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
 b)  proibição de contratar com o poder público municipal ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de até 8 (oito) anos.
 c)  multa de até três vezes o valor do contrato, independentemente de sua previsão no contrato ou no instrumento convocatório.
 d)  interdição das instalações físicas da sede da sociedade contratada até o integral ressarcimento ao erário, acrescido de multa diária.
 e)  obrigação de ressarcimento integral do dano ao erário, inclusive decretando a indisponibilidade de bens da empresária e de seus sócios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944757

Questão 12: COPERVE-UFSC - Ass (UFSC)/UFSC/Administração/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado algumas sanções. Indique se os itens abaixo são verdadeiros (V) ou falsos (F) no que se refere a essas sanções e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(   ) Advertência.

(   ) Multa de 50% do valor do contrato.

(   ) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a três anos.

(   ) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção anterior.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958536

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Engenharia Civil/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considerando as sanções aplicáveis pela administração pública à contratada, definidas na Lei n.º 8.666/1993, relativamente à inexecução total ou parcial do contrato, o
fato de ter seu direito de participação em licitação suspenso temporariamente

 a)  gera para a contratada multa pelo atraso injustificado na execução do contrato, mas impede a aplicação simultânea de outras sanções. 
 b)  sujeita a contratada à punição com multa de mora e isso impede a rescisão unilateral do contrato pela administração pública. 
 c)  pressupõe que a contratada já tenha sido sancionada pela administração pública com advertência, que dispensa a prévia defesa. 
 d)  impede que a contratada volte a contratar com a administração pública por quatro anos, contados da data de habilitação. 
 e)  faz que a contratada fique impedida de contratar com a administração pública por até dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973058

Questão 14: IBFC - Cont (SESACRE)/SESACRE/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a nº Lei 8.666/93, no que se refere às sanções administrativas, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado certas sanções. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. 

 a)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 1 ano 
 b)  Advertência 
 c)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III do artigo 87 
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 d)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976411

Questão 15: INSTITUTO ACESSO - Del Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Conforme prescrições constantes na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ao contratado pela Administração Pública que não executa, de maneira total ou parcial, aquilo
que fora acordado, pode vir a ter como sanção 

 a)  a exclusão de qualquer participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelos próximos 5 (cinco) anos. 
 b)  a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 c)  a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada. 

 d)  a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos. 
 e)  a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/985533

Questão 16: FURB - Adv (FURB)/FURB/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Analise a seguinte situação hipotética: determinada empresa foi vencedora de pregão presencial e, assim, firmou contrato com a Administração Pública, obrigando-se a
realizar obras de infraestrutura em locais determinados pelo contrato. Tais obras consistiam em pintura, limpeza, conserto e restauração de dependências da contra-
tante. Entretanto, decorrido certo prazo, a Administração constatou que a empresa contratada não cumpriu seus deveres previstos no contrato, deixando de executar,
assim, aquilo que fora acordado.
 
Considerando essa narrativa e também os ditames da Lei 8.666/1993, assinale a alternativa que contém uma sanção que pode ser aplicada à empresa contratada, após a
apresentação de defesa:

 a)  Multa, na forma e valor definidos pela autoridade administrativa competente, mediante ato discricionário.
 b)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 10 (dez) anos.
 c)  Declaração de inidoneidade permanente para licitar ou contratar com a Administração Pública no futuro.
 d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
 e)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1006564

Questão 17: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma empresa foi contratada para a prestação de serviço de fornecimento de refeições para os alunos de uma unidade pública de ensino. Passados dois meses do início
do fornecimento, a empresa passou a atrasar as entregas, que deveriam ser feitas no mesmo dia do consumo, em intervalo de horário determinado, causando
transtornos à operação da unidade de ensino. O ente público contratante 

 a)  deve rescindir o contrato e promover contratação emergencial para impedir a paralisação do serviço ou aplicar multa pela inexecução parcial das obrigações pelo
contratado. 

 b)  pode aplicar multa ao contratado, não sendo permitindo reter pagamentos ou descontar o montante da garantia prestada pela contratada. 
 c)  deve decretar a caducidade da prestação dos serviços, iniciando nova licitação sob modalidade emergencial. 
 d)  pode aplicar as sanções legalmente previstas, sem prejuízo da cumulação com a imposição de multa no valor contratualmente estabelecido. 
 e)  pode interromper os pagamentos feitos à contratada, para que, decorridos 90 (noventa) dias, se caracterize hipótese de rescisão contratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010014

Questão 18: CONSULPAM - Eng Civ (Resende)/Pref Resende/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Analise à Luz da Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos da Administração Pública), e mais precisamente em seu artigo 87 - “Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:” as sentenças abaixo:
 

I. Advertência.
 
II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

 
Assim, marque a opção CORRETA.

 a)  Todas as sentenças estão corretas.
 b)  Não há nenhuma sentença correta.
 c)  Três sentenças estão corretas.
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 d)  Apenas duas sentenças estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030955

Questão 19: Pró-Reitoria GP CP2 - Ass Adm (CP II)/CP II/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei n° 8.666/93 estabelece normas sobre licitações e contratos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Conforme o art. 87, se houver inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 a)  rescisão contratual, multa, advertência e suspensão temporária. 
 b)  advertência, multa, rescisão contratual e declaração de inidoneidade. 
 c)  multa, rescisão contratual, declaração de inidoneidade e advertência. 
 d)  advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048861

Questão 20: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O Secretário de Estado de Habitação do Estado Alfa, após regular processo administrativo, constatou que a sociedade empresária Beta tinha sido responsável pela
inexecução de considerável parcela do contrato que celebrara com o Estado, visando à construção de moradias populares. Por tal razão e levando em consideração os
demais elementos dos autos, decidiu aplicar-lhe a denominada “declaração de inidoneidade”, prevista no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.
 
À luz da sistemática legal, a referida sanção faz com que a sociedade empresária Beta fique impossibilitada de:

 a)  participar de qualquer licitação no âmbito do Estado Alfa, que tenha objeto idêntico ao contrato que deixou de executar;
 b)  licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos;
 c)  licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Estado Alfa, responsável pela sanção;
 d)  ser contratada diretamente, sem licitação, por todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos;
 e)  celebrar contratos que envolvam pagamentos adiantados, quer com a iniciativa privada, quer com os órgãos e entidades da Administração Pública direta e

indireta de todos os entes federativos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067172

Questão 21: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
As infrações e sanções administrativas são assunto do cotidiano de qualquer pessoa, física ou jurídica. Isto é, todos, indistintamente, sujeitam-se à eventual incursão em
uma infração administrativa, o que, por decorrência (lógico-jurídica), abre espaço para o exercício ordinário do dever-poder administrativo sancionador. Quanto à
classificação das sanções administrativas, assinale a alternativa que se refere às restritivas do patrimônio moral: 

 a)  Suspensão temporária do exercício profissional. 
 b)  Cassação de licença de atividade.
 c)  Declaração de inidoneidade do licitante. 
 d)  Perda e/ou inutilização de bens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117327

Questão 22: COVEST-COPSET - Ass (UFPE)/UFPE/Administração/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Em relação às sanções administrativas previstas na Lei n. 8.666/93, é correto afirmar que:

 a)  a assunção imediata do objeto do contrato pela Administração é uma penalidade cabível em caso de rescisão.
 b)  a declaração de inidoneidade, no âmbito federal, é de competência exclusiva do Ministro de Estado.
 c)  a multa não pode ser aplicada juntamente com outra sanção.
 d)  a suspensão temporária de participação em licitação é por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
 e)  a retenção de pagamento é uma penalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133718

Questão 23: FCC - Ag Adm (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Homologada uma licitação e adjudicado o objeto ao vencedor, este não compareceu para assinatura do contrato no prazo fixado no edital. Comunicou, na sequência,
intenção de não celebrar a avença. Nessa hipótese, a Administração pública

 a)  deverá convocar o segundo colocado para assinatura do contrato nos moldes da proposta feita, uma vez que é assegurado legalmente o direito de desistência do
licitante.

 b)  poderá realizar nova licitação, não sendo permitido convocar o licitante classificado em segundo lugar em razão da conclusão da licitação.
 c)  deverá promover nova licitação, pois, uma vez finda a licitação, não é dado celebrar contrato com nenhum participante além do vencedor do certame.
 d)  poderá contratar qualquer outro licitante que tenha apresentado proposta até 10% superior à do licitante vencedor.
 e)  sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas na legislação e no edital, diante do descumprimento deste.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1273931

Questão 24: CONTEMAX - AFT (Pref Aroeiras)/Pref Aroeiras/2019
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 considera o servidor público como:

 a)  Aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público.
 b)  Aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, mas com remuneração, cargo, função ou emprego público.
 c)  Aquele que exerce, em caráter permanente perante a Administração Pública, com remuneração cargo, função ou emprego público.
 d)  Aquele que exerce, em caráter permanente perante a Administração Pública, sem remuneração cargo, função ou emprego público..
 e)  Aquele que exerce atividade de chefia, com remuneração cargo, função ou emprego público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284526

Questão 25: KLC - CI (Pref CV)/Pref CV/2019
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, nos estritos termos da Lei 8.429/92, a conduta do agente público de deixar de prestar contas quando esteja
obrigado a fazê-lo, constitui ato de improbidade administrativa com suspensão dos direitos políticos de: 

 a)  três a cinco anos.
 b)  cinco a oito anos.
 c)  oito a dez anos.
 d)  cinco a dez anos.
 e)  três a oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1378556

Questão 26: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No âmbito do regime jurídico dos contratos administrativos, é correto afirmar que 

 a)  a Administração poderá declarar a extinção unilateral do contrato sem a necessidade de invocar qualquer fundamento. 
 b)  a Administração não pode efetuar a alteração unilateral do contrato, ante a necessidade do acordo devontades. 
 c)  a imposição de sanções pela Administração ao contratado inadimplente independe da propositura de processo judicial para esse fim. 
 d)  não é permitido à Administração proceder à extinção do contrato administrativo de forma amigável ou administrativa, representado por acordo entre as partes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/600064

Questão 27: FCC - Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado de Defensoria/Administração/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Determinada construtora contratada pela Administração para a construção de uma ponte pênsil, tem, no curso da execução da obra contratada, empregado materiais
abaixo das especificações técnicas previstas no edital e no contrato. Tal conduta, identificada pelo gestor do contrato, ensejou dúvidas sobre a segurança da estrutura da
ponte, tendo havido recomendação por parte de empresa certificadora, da demolição da construção já efetuada. Considerando as disposições aplicáveis da Lei n°
8.666/1993, a construtora  

 a)  terá o contrato com a Administração rescindido, sendo apenada apenas com a perda dos valores pelos serviços executados.  
 b)  poderá, dada a gravidade da conduta e os prejuízos causados à Administração, ser declarada inidônea para participar de licitações e contratar com a

Administração, cabível a reabilitação, após 2 anos, e condicionada ao ressarcimento dos prejuízos causados à Administração. 
 c)  ficará impedida de participar de licitações e de celebrar contratos com a Administração, pelo prazo máximo de 5 anos, além de perder a garantia de execução do

contrato no limite do valor das multas aplicadas. 
 d)  sujeita-se apenas à rescisão do contrato e aplicação das multas nele previstas, não sendo cabíveis medidas restritivas em relação a outros certames ou contratos,

eis que não verificada fraude. 
 e)  poderá, em razão dos prejuízos causados à Administração e verificada conduta dolosa, sujeitar-se à cassação da licença de funcionamento, ficando impedida de

celebrar contratos públicos e privados. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605888

Questão 28: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Durante a execução de contrato de prestação de serviço de limpeza, regido pela Lei n° 8.666/1993, a Administração constatou que a contratada não vinha
disponibilizando o número avençado de empregados por metro quadrado, como, de igual maneira, não vinha disponibilizando os equipamentos e produtos de limpeza
especificados no Projeto Básico. A Administração notificou a empresa para que regularizasse a prestação dos serviços, o que não se deu, mesmo após o prazo fixado para
tanto. Em razão destes fatos, a Administração 

 a)  poderá aplicar à contratada as penas de advertência e multa, sanções que por serem menos gravosas independem de previsão no instrumento convocatório ou no
contrato e de garantia de defesa prévia. 

 b)  poderá, após defesa prévia da contratada, aplicar a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo superior a dois anos, desde que haja justificativa para tanto. 

 c)  poderá, em razão dos prejuízos causados, após defesa prévia da contratada, aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração pública, que pode ser cumulada com a aplicação de multa, na forma prevista no contrato. 

 d)  deverá rescindir o contrato por inexecução total ou aplicar uma das penalidades previstas em lei, escolha de caráter discricionário, mas obrigatoriamente
alternativa. 

 e)  poderá rescindir o contrato por inexecução parcial, cabendo, nesta hipótese, somente a aplicação da pena de multa, em grau máximo. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606869

Questão 29: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Suponha que uma empresa produtora de gêneros alimentícios, que costuma participar de licitações para fornecimento a escolas da rede pública tenha sido condenada,
com decisão transitada em julgado, por conduta dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributos. De acordo com as disposições da Lei n° 8.666/1993, diante de tal
circunstância, a referida empresa 

 a)  não está sujeita a qualquer sanção, salvo se comprovada a prática de fraude em procedimento licitatório.
 b)  poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública.
 c)  somente poderá ser apenada com proibição temporária para contratar com a Administração pública, por no máximo 1 ano.
 d)  estará sujeita à proibição definitiva de participar de licitação, desde que a fraude se refira a tributos federais.
 e)  somente poderá ser impedida de participar de licitações ou celebrar convênios que envolvam repasses de recursos federais. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606947

Questão 30: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Licitação, Contratos e Convênios/Compras, Patrimônio e Materiais/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Em tema de penalidades administrativas aplicadas no bojo de contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93 estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado sanções, como o(a):

 a)  advertência, verbalmente, para punir infrações mais leves que não demandem aplicação de pena mais gravosa; 
 b)  multa, cujo valor deve ter sido previsto no contrato e pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com outra penalidade;
 c)  suspensão de contratar com quaisquer órgãos do poder público e participar de procedimentos licitatórios por até cinco anos;
 d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o ente federativo que aplicou a penalidade por até cinco anos;
 e)  ressarcimento dos danos ao erário, com aplicação de multa com valor de até o dobro do prejuízo aos cofres públicos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611533

Questão 31: FCC - Ana Gest (SABESP)/SABESP/Administração/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei nº 8.666/1993 contempla um sistema de sanções aplicáveis àqueles que descumprem as obrigações assumidas em contratos administrativos, entre as quais, 

 a)  advertência, que enseja a imediata suspensão do contrato e dos pagamentos correspondentes. 
 b)  multa, que pode ser descontada dos pagamentos devidos e que não pode ser aplicada conjuntamente com outras sanções. 
 c)  declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, não cabendo reabilitação antes de 2 anos de sua aplicação. 
 d)  suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, que, por ser a sanção mais grave, não pode ultrapassar o limite de 1 ano. 
 e)  suspensão dos direitos civis, quando comprovada fraude ou dolo ensejando grave prejuízo à Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/645169

Questão 32: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, prevê que a inexecução do contrato firmado com a Administração Pública pelo contratado pode ocasionar a aplicação de
uma série de sanções, dentre as quais a declaração de inidoneidade do contratado para licitar ou contratar com a Administração Pública. Isso quer dizer que, se houver
inexecução do contrato: 

 a) O contratado fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público e os contratos em andamento devem ser imediatamente rescindidos. 
 b) O contratado fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público, mas os contratos em andamento continuam a ser executados normalmente. 
 c) O contratado fica impedido de participar de novas licitações e os seus direitos e obrigações, relativos aos contratos em andamento, devem ser cedidos a terceiro

por ele indicado. 
 d) O contratado não fica impedido de participar de novas licitações do Poder Público, mas os contratos em andamento devem ser imediatamente rescindidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656613

Questão 33: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma sociedade empresária, contratada pelo Estado para a construção de um prédio público, atrasa a entrega de uma fase do projeto prevista no edital de licitação e no
contrato. Apesar disso, tendo em vista a situação financeira precária da sociedade empresária, causada pelo aumento dos custos dos insumos da construção, consoante
peticionado por ela à Administração, o gestor público competente promove o pagamento integral da parcela não adimplida à sociedade empresária.
 
Tendo em vista a situação acima, assinale a afirmativa correta.

 a) O pagamento feito pelo gestor é plenamente justificável em face da incidência na hipótese da teoria da imprevisão, que impõe ao Estado o ônus de recompor o
equilíbrio econômico financeiro do contrato diante de fatos imprevisíveis.

 b) O gestor deveria ter instaurado processo administrativo para analisar a possibilidade de aplicação de sanção por inadimplemento e também a alegação da
sociedade empresária de rompimento do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, sendo vedado a ele determinar o pagamento da despesa sem a devida liquidação.

 c) O pagamento da parcela inadimplida seria justificável ainda que a sociedade empresária não comprovasse a imprevisibilidade do aumento de custos alegado, uma
vez que o Estado assume o chamado risco ordinário derivado do aumento do custo dos insumos em decorrência das oscilações naturais do mercado.

 d) O pagamento incontinente da parcela inadimplida, tal como realizado pelo gestor, necessitaria ter sido feito com o abatimento da multa que deveria ter sido
aplicada à sociedade empresária em razão do descumprimento contratual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661881

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item seguinte, relativo a contratos administrativos.
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A administração pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a
personalidade jurídica e estender a aplicação da sanção de inidoneidade aos sócios e administradores ou a futuras empresas constituídas com o mesmo quadro societário
de empresas declaradas inidôneas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664842

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item seguinte, relativo a contratos administrativos.
 
O plenário do Tribunal de Contas da União tem se manifestado, de forma majoritária, no sentido de que a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, prevista na Lei n.º 8.666/1993, alcança toda a administração, e não somente o órgão ou entidade que a aplicou.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664844

Questão 36: FCC - Proc (PGE AP)/PGE AP/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pelo exame das normas gerais vigentes sobre licitações e contratos, no que tange ao poder sancionatório da Administração, é correto afirmar que 

 a)  a aplicação das sanções de advertência e multa independem de apresentação de defesa prévia pelo contratado inadimplente, sendo a ele facultada apenas a
impetração de recurso dirigido à autoridade superior, para fins de revisão ou anulação da penalidade. 

 b)  a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública somente pode ser aplicada pelo Chefe do Poder Executivo. 
 c)  uma vez esgotada a vigência do contrato, torna-se preclusa a possibilidade de aplicação de sanções pela Administração ao contratado, o que não impede a

responsabilização deste pelos danos materiais e morais que causou à coletividade. 
 d)  a aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente outra sanção administrativa, dentre as demais penalidades

previstas na legislação regente do contrato. 
 e)  a recusa do licitante adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, não caracteriza infração passível de responsabilização

administrativa, visto que o princípio da autonomia da vontade impede que alguém seja forçado a contratar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/677573

Questão 37: COPESE-UFT - Ges Pub (CM Palmas)/CM Palmas/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), analise as afirmativas a seguir.
 

I. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
 
II. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos da lei de licitações ou visando frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às
sanções previstas na lei especial e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.
 
III. Os crimes definidos na lei de licitações, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
 
IV. Para os efeitos da lei de licitações, somente se considera como servidor público aquele que exerce cargo público em caráter efetivo.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/685369

Questão 38: FUNDEP - Tec (INB)/INB/Logística/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na sua execução, sujeitando o contratado à
multa de mora.

Com relação à aplicação da multa de mora, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  A aplicação da multa de mora não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista rescinda o contrato. 
 b)  A multa de mora pode ser aplicada diretamente pelo administrador público, sem qualquer tipo de formalização. 
 c)  A multa de mora será descontada da garantia do respectivo contrato. 
 d)  Se a multa de mora for de valor superior ao valor da garantia, além da perda desta, o contratado responderá pela sua diferença.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/689725

Questão 39: FCC - Esp Ed (Pref Macapá)/Pref Macapá/Administrador/2018



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605613/imprimir 9/39

Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
As sanções administrativas previstas na Legislação relativa à licitações e contratos administrativos, aplicáveis aos licitantes e contratados 

 a)  somente são aplicáveis se identificada conduta fraudulenta ou má-fé por parte do licitante ou contratado. 
 b)  limitam-se a aplicação de advertência e multa, aplicadas, obrigatoriamente, nesta ordem. 
 c)  não podem implicar efeito pecuniário, limitando-se a medidas administrativas. 
 d)  podem culminar com a imputação, pela autoridade responsável, de pena por ato de improbidade. 
 e)  incluem, como modalidade mais gravosa, a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/703565

Questão 40: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Se o servidor público frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, segundo a Lei Federal Nº 8.666/93, ele estará incorrendo em crime contra a
Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
 
Esse delito está tipificado na referida norma com pena de multa, e de detenção de

 a)  6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
 b)  3 (três) a 6 (seis) anos.
 c)  2 (dois) a 3 (três) anos.
 d)  2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710507

Questão 41: COPEVE UNIFAL - Ass (UNIFAL)/UNIFAL/Administração/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Dagoberto, dono de uma renomada empresa e possuidor de vários contratos com a Administração Pública, foi suspenso temporariamente de participar em licitação e
impedido de contratar com a Administração, devido à inexecução parcial de um dos contratos vigentes que tem com determinada Universidade Pública. Segundo a Lei
8.666/93, o prazo de suspensão temporária para participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, não será superior a:

 a)  1 (um) ano.
 b)  3 (três) anos.
 c)  2 (dois) anos.
 d)  4 (quarto) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/712236

Questão 42: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Direito/Júnior/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da Lei nº 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, à
multa de

 a)  desobediência
 b)  revogação
 c)  mora
 d)  descumprimento
 e)  inadimplemento

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/836065

Questão 43: ADM&TEC - Ag (CM S Talhada)/CM Serra Talhada/Controle Interno/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público constitui ato lesivo à
administração pública.
 
II. Prometer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público não constitui ato lesivo à administração pública.

 
Marque a alternativa CORRETA:

 a)  As duas afirmativas são verdadeiras.
 b)  A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
 c)  A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
 d)  As duas afirmativas são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843156

Questão 44: IBGP - As Tec Adm (Itabira)/Pref Itabira/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução de um contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (ou
eventualmente na dispensa/inexigibilidade).
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A aplicação de penalidades pela administração tem como principal finalidade coibir a prática de atos ou condutas em desacordo com o contratado. Assim, cometendo o
contratado alguma infração na execução do contrato a administração tem o dever de aplicar as sanções correspondentes.
 
Segundo a lei de licitações, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções,
EXCETO:

 a)  Advertência.
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos.
 d)  Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852088

Questão 45: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Sobre as sanções passíveis de aplicação em caso de inexecução total ou parcial do contrato administrativo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  A Administração poderá aplicar multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, limitada ao valor da garantia prestada. 
 b)  A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração poderá ser aplicada juntamente com a multa. 
 c)  A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou

Municipal, conforme o caso. 
 d)  Declarada a inidoneidade para licitar ou contratar, a reabilitação poderá ser requerida após dois anos da aplicação da penalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072309

Questão 46: DEPSEC UNIFAP - Adm (UNIFAP)/UNIFAP/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei 8.666/93. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
 
Marque a opção CORRETA.

 a)  Advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. Não sendo permitida a nenhum caso a aplicação de sanções em conjunto.

 b)  Advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. Não sendo permitida a aplicação de sanções em conjunto. Sendo possível somente a aplicação
conjunta de advertência e multa.

 c)  Advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

 d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior sem aplicação de multa em conjunto.

 e)  Advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Podendo a multa ser aplicada
em conjunto com a advertência ou com a declaração de inidoneidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147426

Questão 47: INSTITUTO MAIS - Comp (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a lei de licitações, no caso de atraso injustificado na execução do contrato

 a) o contratado estará sujeito à multa de mora, conforme contrato, podendo a Administração rescindir unilateralmente o contrato, entre outras sanções previstas em
lei.

 b) será considerado o contratante inadimplente, sujeito às regras de improbidade administrativa.
 c) a administração pública cobrirá o atraso com a garantia do respectivo contratado, até sua regularização, apenas.
 d) o contrato será finalizado sumariamente, ficando a punição por decisão do contratante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1194505

Questão 48: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Analise os itens a seguir e Considere as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências para assinalar a 
alternativa correta.

 a)  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento parcial da obrigação assumida, sujeitando-o apenas às penalidades estabelecidas no edital 

 b)  Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos da referida lei ou visando frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às
sanções previstas na mesma lei e nos regulamentos próprios, excluindo-se as responsabilidades civil e criminal que seus atos ensejarem 

 c)  Os crimes definidos na referida lei, desde que consumados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo,
emprego, função ou mandato eletivo 

 d)  Considera-se servidor público, para os fins da referida lei, aquele que exerce, de forma não transitória, cargo, função ou emprego público 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605613/imprimir 11/39

 e)  As infrações penais previstas na referida lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450243

Questão 49: IBFC - Tec Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considerando as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, assinale a alternativa correta sobre as sanções administrativas. 

 a)  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista, exclusivamente, no contrato 
 b)  A multa por atraso injustificado na execução do contrato impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas

devendo tal medida ser perquirida judicialmente 
 c)  A multa, aplicada após regular processo administrativo, não será descontada da garantia do respectivo contratado 
 d)  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente 
 e)  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, independentemente de prévia defesa, aplicar, ao contratado, as sanções de advertência ou

multa, na forma prevista no instrumento convocatório
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450327

Questão 50: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a empresa vencedora do certame, decide o
ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso injustificado na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, considerando as
disposições da Lei nº 8.666/1993, 

 a)  não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 b)  impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 c)  não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 d)  impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei. 
 e)  será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja expressamente prevista no instrumento convocatório ou no contrato administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477362

Questão 51: IADES - Ana (HEMOCENTRO DF)/HEMOCENTRO DF/Tecnologia da Informação/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considere hipoteticamente que determinada empresa, contratada da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB.), sofreu condenação definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; todavia, no âmbito do contrato administrativo em curso com a FHB, não há repercussão direta desses tributos não
recolhidos.

No que se refere a esse caso, assinale a alternativa que apresenta a devida resposta a tal consulta, relativamente ao contrato em curso na FHB, com base na Lei nº
8.666/1993, e atualizações posteriores. 

 a)  A empresa deve ser objeto de um procedimento próprio para rescisão do contrato administrativo. 
 b)  Como não há repercussão direta no contrato administrativo em curso, não há base legal para aplicação de sanções administrativas para a empresa. 
 c)  Imediatamente deve-se abrir um procedimento para aplicação das sanções administrativas previstas na referida lei, a saber, advertência, multa, suspensão

temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade. 

 d)  As sanções administrativas passíveis de aplicação à empresa são tão-somente a suspensão temporária de participação em licitação, o impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a dois anos, e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 e)  A Administração deve comunicar ao Ministério Público, remetendo os subsídios documentais necessários e, internamente, abrir um processo de ressarcimento dos
danos causados, vez que, da execução do contrato administrativo não decorreram repercussões diretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/478807

Questão 52: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/III/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A inexecução de contratos firmados com a Administração pública dá ensejo à aplicação de penalidades de diversas naturezas, estas que

 a)  só são aplicáveis diante de condutas dolosas e não podem ser cumuláveis entre si.
 b)  podem ser aplicadas diante de condutas dolosas ou culposas, passíveis de serem cumuladas indistintamente.
 c)  em se tratando da sanção de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração pública, uma vez aplicada, estende-se para todas as esferas de

governo.
 d)  quando se tratarem de suspensão para licitar com a Administração pública, admitem reabilitação antes do término do prazo de 5 anos da sanção.
 e)  uma vez aplicadas, não admitem recursos, tendo em vista que se inserem nas prerrogativas da Administração pública conferidas pelas cláusulas exorbitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/490702

Questão 53: FCC - JE TJSC/TJ SC/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa Canário & Sabiá Construções Ltda. foi contratada, após regular procedimento licitatório, para contrato de obra pública, consistente na construção de um
edifício destinado ao uso de órgão estadual. Todavia, executada metade da obra contratada, a empresa simplesmente abandonou a execução, sem justo motivo,
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inadimplindo também as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao mês em curso. Após regular processo administrativo, o Diretor do órgão estadual rescinde o
contrato e aplica à empresa a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
Diante de tal circunstância, é correto concluir que 

 a)  a penalidade em questão foi aplicada por autoridade incompetente. 
 b)  a Administração contratante responderá solidariamente pelas dívidas trabalhistas remanescentes da execução contratual. 
 c)  a rescisão do contrato em questão provocará, por consequência, a rescisão imediata de todos os demais contratos celebrados pela empresa com o ente

contratante. 
 d)  a Administração contratante não responde pelos encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato, visto que são de responsabilidade exclusiva da

empresa contratada. 
 e)  é necessária a realização de novo processo licitatório para a conclusão da obra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/498368

Questão 54: FGV - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, após processo licitatório na modalidade pregão, contratou sociedade empresária para fornecimento de determinados
materiais de informática. Ocorre que, além de não ter fornecido todos os produtos contratados, o TRT descobriu que os entregues eram falsificados pela própria
contratada.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, pós regular processo administrativo, garantida a ampla defesa à contratada e observado o princípio da proporcionalidade, o tribunal
contratante poderá aplicar-lhe, dentre outras, a sanção administrativa de:

 a)  multa de até três vezes o valor do contrato, independentemente de ter sido prevista no contrato, além de ressarcimento integral do dano, pagamento de multa
civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público por prazo não superior a cinco anos;

 b)  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos poderes da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal por prazo não superior a cinco anos;

 c)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei;

 d)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de outra
pessoa jurídica do mesmo grupo empresarial;

 e)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público por prazo não superior a cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/514656

Questão 55: VUNESP - CI (IPRESB)/IPRESB/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Encontra-se no rol de cláusulas exorbitantes a prerrogativa que a Administração Pública possui de aplicar sanções ao contratado. A respeito dessa temática, é correto
afirmar que

 a)  o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, conforme previsto no contrato, mas impedirá que a Administração aplique
outras sanções mencionadas na Lei n° 8.666/93.

 b)  a pena imposta será duplicada quando os autores dos crimes previstos na Lei n° 8.666/93 forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em
órgão da Administração Direta ou Indireta.

 c)  de acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade de suspensão de contratar (art. 87, III, Lei n° 8.666/1993) não produz efeitos apenas em relação ao ente
federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública.

 d)  pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, ex officio, independentemente de prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 e)  a multa, aplicada após regular processo administrativo, não poderá ser descontada da garantia do respectivo contratado, devendo a Administração cobrá-la
judicialmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557217

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993 sobre as sanções administrativas, a

 a) multa pode ser aplicada cumulativamente com a advertência, mas não com a suspensão temporária de participação em licitação.
 b) multa, aplicada após regular processo administrativo, não será descontada da garantia do respectivo contratado.
 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração não pode ultrapassar o prazo de três anos.
 d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública somente se aplica à entidade que der origem à sanção.
 e) declaração de idoneidade para licitar pode ser aplicada a profissional que tenha praticado ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566626

Questão 57: UFMT - Tec (UFSB)/UFSB/Assuntos Educacionais/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Entre as sanções impostas pela Lei nº 8.666/1993 para os casos de inadimplemento das obrigações, é prevista suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

 a) 5 (cinco) anos. 
 b)  2 (dois) anos. 
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 c) 10 (dez) anos. 
 d)  1 (um) ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583684

Questão 58: UFMT - Adv (Pref Cáceres)/Pref Cáceres/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito das sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 para as hipóteses de inexecução total ou parcial dos contratos administrativos, analise as assertivas.

I - A imputação da multa não afasta a possibilidade de rescisão unilateral do contrato e aplicação de outras sanções previstas em lei.

II - O valor da multa não deve ultrapassar o valor da garantia exigida no instrumento convocatório ou no contrato.

III - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração tem duração máxima de 2 (dois) anos.

IV - A reabilitação do contratado punido por declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é processada perante a autoridade
superior àquela que aplicou a penalidade.

Estão corretas as assertivas 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585532

Questão 59: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
São sanções previstas na Lei nº 8666/93 em função de inexecução total ou parcial do contrato, EXCETO: 

 a)  advertência. 
 b)  multa. 
 c)  suspensão temporária de licitar com a Administração. 
 d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
 e)  impedimento de contratar com a Administração por prazo superior a 2 (dois) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597842

Questão 60: INAZ do Pará - Aud (CFF)/CFF/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei nº 8.666, de 1993, impõe ao administrador público o dever de aplicar as sanções decorrentes de comportamentos que violem a lei ou o contrato. Em conformidade
com as disposições dos artigos 86 e 87, ambos da Lei nº 8.666, de 1993 e do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os tipos de penalidades administrativas
aplicáveis com relação aos Contratos Administrativos são:

 a)  Advertência, Multa, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, Impedimento de licitar e contratar com a União, Procedimento para registro da Penalidade no SICAF.

 b)  Advertência, Multa, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, Rescisão do Contrato, Impedimento de
licitar e contratar com a União, Procedimento para registro da Penalidade no SICAF.

 c)  Advertência, Multa, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, Rescisão do Contrato unilateralmente por
ato escrito da Administração, Impedimento de licitar e contratar com a União, Procedimento para registro da Penalidade no SICAF.

 d)  Advertência, Multa, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, Rescisão do Contrato amigavelmente, por
acordo entre as partes, Impedimento de licitar e contratar com a União, Procedimento para registro da Penalidade no SICAF.

 e)  Advertência, Multa, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, Declaração de inabilidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, Impedimento de licitar e contratar com a União, Procedimento para registro da Penalidade no SICAF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/991258

Questão 61: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma empresa XY tinha um contrato de prestação de serviços com a Administração Pública, porém praticou atos ou condutas em desacordo com a contratante,
cometendo infração na execução do contrato.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base na aplicação de penalidades e sanções administrativas.
 
Devido à inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: advertências; multa, na
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; e rescisão unilateral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053164

Questão 62: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
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Uma empresa XY tinha um contrato de prestação de serviços com a Administração Pública, porém praticou atos ou condutas em desacordo com a contratante,
cometendo infração na execução do contrato.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base na aplicação de penalidades e sanções administrativas.
 
A inexecução total ou parcial do contrato possibilita que a Administração, garantida a prévia defesa, aplique à contratada a sanção de suspensão temporária para
participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a três anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053165

Questão 63: QUADRIX - Ana (CFO)/CFO/Compras e Licitações/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma empresa XY tinha um contrato de prestação de serviços com a Administração Pública, porém praticou atos ou condutas em desacordo com a contratante,
cometendo infração na execução do contrato.
 
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base na aplicação de penalidades e sanções administrativas.
 
No que tange à aplicação de penalidades e sanções administrativas, o contrato que não foi executado permite que a Administração, garantida a prévia defesa, aplique à
contratada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo que essas sanções não podem ser aplicadas juntamente com a multa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053166

Questão 64: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2017
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que diz respeito a crimes contra a Administração Pública, contra a fé pública e relativos à licitação, julgue o item subsequente.
 
Nos casos de crimes relativos à licitação, em havendo sanção de multa cominada, o produto da arrecadação reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, distrital,
estadual ou municipal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1055432

Questão 65: FUNDEP - Proc Mun (Uberaba)/Pref Uberaba/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Sobre os contratos administrativos, assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  A rescisão legal dos contratos administrativos será sempre regida pela lei em vigor na data do acontecimento que a ensejou, e não na data em que o contrato foi
firmado. 

 b)  A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, prevista na Lei de Licitações, como sanção por descumprimento do contrato
administrativo, vale perante qualquer órgão público do país. 

 c)  Nos contratos administrativos, a prescrição em favor do Estado deve ser contada a partir da data em que foi estipulada contratualmente a data de entrega da
obra. 

 d)  Admite-se, excepcionalmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos administrativos quando a Administração está em situação de
vulnerabilidade técnica, científica, fática ou econômica perante o fornecedor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331882

Questão 66: SMA-RJ (antiga FJG) - Ag Adm (SMTR RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Um servidor enviou para o Secretário Municipal de Transportes deliberar sobre um tipo de sanção de sua exclusiva competência, onde é facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Chama-se esse tipo de
sanção de:

 a)  multa, na forma prevista no instrumento convocatório, contrato ou instrumento equivalente
 b)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
 c)  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
 d)  inabilitação, na forma prevista no instrumento convocatório, contrato ou instrumento equivalente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/345702

Questão 67: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O Poder Executivo Estadual, por meio de suas Secretarias de Obras e de Meio Ambiente, contratou, após regular procedimento licitatório, sociedade empresária para
prestar determinados serviços na área de saneamento básico. Não obstante o poder público contratante ter cumprido suas obrigações legais e contratuais, a empresa
contratada não cumpriu regular e integralmente o contrato. De acordo com a Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento jurídico, pela
inexecução parcial do contrato, a Administração Pública poderá, observado o princípio da proporcionalidade e garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado algumas
sanções administrativas, como:
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 a)  multa até o limite do valor do contrato, independentemente de sua previsão no instrumento convocatório ou no contrato;
 b)  interdição das instalações físicas da sede da sociedade contratada até o integral ressarcimento ao erário;
 c)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de até 8 (oito) anos;
 d)  obrigação de ressarcimento integral do dano ao erário, inclusive decretando a indisponibilidade de bens até o limite do prejuízo material;
 e)  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350076

Questão 68: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa Construir S.A., após o respectivo procedimento licitatório, celebrou contrato administrativo com o Estado do Mato Grosso para a construção de importante
obra pública naquele Estado. Todavia, em razão de inexecução parcial do contrato administrativo, a empresa foi sancionada com a declaração de inidoneidade para
contratar com a Administração pública.
 
Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a reabilitação 

 a)  deve, obrigatoriamente, ser requerida após dois anos de sua aplicação. 
 b)  será promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no caso, o Secretário Estadual. 
 c)  não exige, como condição para sua concessão, o ressarcimento de prejuízos causados à Administração. 
 d)  será promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no caso, o Governador do Estado. 
 e)  pode ser requerida após um ano da rescisão contratual, sendo irrelevante, para tanto, a data da aplicação da sanção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371369

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Arquitetura/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O cronograma financeiro de uma empresa contratada para executar uma obra pública foi mantido exatamente como previsto no contrato, apesar de ter ocorrido atraso
injustificado de algumas atividades. Tal atraso foi compensado pela antecipação de outros serviços de mesmo valor, conforme constatado na medição realizada após a
data de reajuste. Nessa situação hipotética, além de iniciar o processo de apuração do atraso para aplicação de penalidade, o fiscal deverá 

 a) pagar o reajuste sobre as parcelas antecipadas e sobre as parcelas injustificadamente atrasadas. 
 b) decidir por não pagar o reajuste sobre as parcelas antecipadas nem sobre as parcelas injustificadamente atrasadas. 
 c) considerar a compensação dos atrasos injustificados e das antecipações e pagar o reajuste sobre todo o valor medido. 
 d) decidir por não pagar o reajuste sobre as parcelas antecipadas, mas pagar sobre as parcelas injustificadamente atrasadas. 
 e) pagar o reajuste sobre as parcelas antecipadas e não o pagar sobre as parcelas injustificadamente atrasadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394956

Questão 70: FUNRIO - Tec (CM NI)/CM Nova Iguaçu/Controle Interno/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A suspensão temporária de participação da licitação e impedimento de contratar com a Administração, típica sanção administração prevista na Lei nº 8666/93, NÃO pode
ser aplicada por prazo superior, em meses, a

 a)  24.
 b)  18.
 c)  12.
 d)  9.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402316

Questão 71: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Administrador/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Suponha que o Município de Teresina tenha declarado determinada empresa inidônea para participar de licitações e celebrar contratos com a Administração Pública
municipal em razão da participação da mesma em esquema para fraudar licitações, o qual gerou significativos prejuízos ao Município em decorrência do superfaturamento
dos contratos firmados. Decorrido algum tempo, a referida empresa solicitou a sua reabilitação junto ao Município, a fim de poder participar de certame instaurado,
comprometendo-se a adotar medidas de controle interno para coibir a prática de condutas tendentes a fraudar o caráter competitivo das licitações das quais venha a
participar. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993, o pleito da referida empresa

 a)  não pode ser acolhido em nenhuma hipótese, dada a gravidade da conduta praticada.
 b)  pode ser acolhido, condicionado à assinatura de termo de ajustamento de conduta.
 c)  somente pode ser acolhido se decorridos ao menos 5 anos da aplicação da pena.
 d)  pode ser acolhido mediante ressarcimento dos danos causados à Administração e desde que decorridos ao menos 2 anos da aplicação da pena.
 e)  pode ser acolhido, convolando-se a pena de inidoneidade em indenização, no montante dos prejuízos sofridos pela Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410352

Questão 72: FCC - Ana RH (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Empresa contratada pela Administração pública, após regular processo licitatório regido pela Lei nº 8.666/1993, para prestação de serviço técnico de informática deixou
de executar parcialmente o objeto do ajuste, pois não desenvolveu, em conformidade com as especificações técnicas constantes do edital, um dentre os três sistemas de
tecnologia da informação adquiridos para fazer jus às necessidades da Secretaria da Fazenda do Estado. Constatada a falha, instada a substituir o sistema defeituoso ou
adequá-lo, o contratado permaneceu inerte. Em razão destes fatos, a Administração 
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 a)  estará impedida de rescindir o ajuste, uma vez que esta medida extrema é reservada às hipóteses de inexecução total do contrato, mas poderá executar a
garantia e aplicar, após prévia defesa do contratado, uma das penas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 b)  deverá escolher entre aplicar multa ou executar a garantia contratual, o que a impedirá de aplicar, concomitantemente, uma das demais sanções previstas na Lei
nº 8.666/1993, em razão de se cuidar de inexecução total do objeto. 

 c)  poderá, independentemente de defesa prévia, aplicar multa e executar a garantia contratual, sendo necessário garantir o contraditório e a ampla defesa apenas
para cominação das demais sanções, por serem mais gravosas. 

 d)  poderá, de forma justificada, aplicar multa, desde que prevista no instrumento convocatório ou no contrato, em concomitância com uma das demais sanções
previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, garantida a defesa prévia. 

 e)  estará obrigada a rescindir o ajuste, executar a garantia e aplicar a pena de suspensão temporária de participar em licitação, e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de dois anos, prevista no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, em razão da complexidade do objeto contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410569

Questão 73: FCC - ATA (SEMF Teresina)/Pref Teresina/Técnico do Tesouro Municipal/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a União Federal, prestando garantia contratual no valor de dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado
na execução contratual, a empresa foi condenada, após o devido processo administrativo, à multa no importe de três milhões de reais, além de outras sanções. Nos
termos da Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

 a)  será descontada da garantia e considerada extinta, pois não pode superar o valor da garantia contratual.
 b)  será descontada da garantia e, ainda, de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.
 c)  é absolutamente irregular, vez que não pode ser fixada em valor superior à garantia contratual.
 d)  não pode ser descontada da garantia, devendo ser paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.
 e)  deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente, por ser hipótese específica que somente comporta tal alternativa de cobrança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/412364

Questão 74: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Administrador/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Determinado Município constatou, de forma inequívoca, que um grupo de empresas da região atuava em conluio para fraudar procedimentos licitatórios instaurados para
o fornecimento de material escolar para a rede pública. Diante de tal situação, a sanção mais severa passível de ser aplicada às referidas empresas, na forma prevista
pela Lei nº 8.666/93, consiste em

 a)  cassação da licença de funcionamento ou inscrição municipal, acrescida de indenização pelos prejuízos causados à Administração.
 b)  proibição do direito de participar de licitações, pelo prazo máximo de 5 anos, cabível a reabilitação mediante ressarcimento da Administração.
 c)  multa, no limite de até 10 vezes o valor do objeto da licitação ou da soma dos objetos das licitações onde ficou constatada a fraude.
 d)  suspensão do direito de contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 3 anos.
 e)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/413974

Questão 75: FCC - Of Adm (CREMESP)/CREMESP/Licitações e Contratos/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo

 a)  correspondente ao dobro do prazo de vigência do contrato.
 b)  superior a três anos.
 c)  não superior a dois anos.
 d)  correspondente a metade do prazo de vigência do contrato.
 e)  não superior a cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/426269

Questão 76: AOCP - TNS I (Pref JF)/Pref JF/Técnico em Planejamento/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A lei nº 8.666/1993, em sua seção II, que trata das sanções administrativas, deixa claro no artigo oitenta e seis que: “O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. Assim, assinale a alternativa correta.

 a)  Se a multa for de valor inferior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 b)  Se a multa for de mesmo valor ao valor da garantia prestada, além da perda desta, deixará de responder o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 c)  Se a garantia for de valor superior ao valor da multa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 d)  Se a garantia for de valor inferior ao valor da multa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual não será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 e)  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/481117

Questão 77: FAFIPA - Adj Leg (CM Bandeir)/CM Bandeirantes (PR)/2016
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, EXCETO: 

 a)  Advertência.
 b)  Declaração de inidoneidade.
 c)  Suspensão temporária.
 d)  Prisão do responsável pela pessoa jurídica contratada. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/558278

Questão 78: FAFIPA - AP (APPA)/APPA/Economista/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com informação oficial, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) é uma empresa pública estadual, subordinada à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística, que administra os portos D. Pedro II, em Paranaguá, e Barão de Teffé, em Antonina. O contrato de concessão dos portos paranaenses, entre
Estado e União, teve início em fevereiro de 1949. Em dezembro de 2001, foi substituído pelo Convênio de Delegação nº. 037/2001, entre Estado e União, que vigora até
2027, podendo ser prorrogado. Deste modo, sabe-se a importância que possui a lei 8.666 para os servidores. Sobre ela, nos termos do artigo 87, no que toca as sanções
administrativas, pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, EXCETO:

 a)  Advertência.
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Suspensão definitiva de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 10 (dez) anos.
 d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no artigo 87, inciso III da Lei 8.666.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563498

Questão 79: CONSEL - Adv (CM Cabreúva)/CM Cabreúva/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A multa prevista no artigo 86, da Lei de Licitações, é descontada:

 a)  Dos cofres públicos.
 b)  Da conta bancária do contratado.
 c)  Da garantia do respectivo contrato.
 d)  Das máquinas a serviço da Administração, de forma aleatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195831

Questão 80: CONSEL - Adv (CM Cabreúva)/CM Cabreúva/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O prazo máximo previsto na Lei de Licitações para a aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
Administração é:

 a)  Não superior a três anos.
 b)  Não superior a um ano.
 c)  Superior a dois anos.
 d)  Não superior a dois anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195832

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Ana (FUNPRESP-JUD)/FUNPRESP-JUD/Administrativa/Comunicação e Marketing/2016
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

A inexecução total do objeto licitatório pelo contratado pode acarretar o impedimento definitivo de estabelecer contratos com a administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250802

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Aud Gov (CGE PI)/CGE PI/Engenharia/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com as normas e legislações referentes à fiscalização de obras de edificações públicas, julgue o item subsequente.
 
Devido à impossibilidade legal de se aplicarem duas penalidades distintas para a mesma falha, o pagamento da multa de mora pelo contratado, segundo a forma prevista
no instrumento convocatório, impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/259940

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2015
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Com base nos dispositivos da Lei n.º 8.666/1993 relativos ao acompanhamento da execução contratual, julgue o seguinte item.
 
Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, a administração pode, entre outras formas de sanção, suspender temporariamente a participação do contratado
em licitação e impedi-lo de contratar com a administração, por prazo não superior a dois anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/285037

Questão 84: FCC - JE TJRR/TJ RR/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Observe o seguinte artigo da Lei nº 8.666/93, parcialmente transcrito abaixo:

"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração (omissis);

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública (omissis)."

No tocante às sanções administrativas previstas pela Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que 

 a) a multa pode ser aplicada cumulativamente com quaisquer das outras sanções mencionadas no art. 87. 
 b) o art. 87 estabelece uma ordem de aplicação gradual das sanções, que deve ser estritamente observada, em razão do princípio da proporcionalidade. 
 c) tais sanções somente podem ser aplicadas no curso da relação contratual, sendo que eventual extinção do contrato torna extinto o jus puniendi da Administração. 
 d) as sanções previstas no art. 87 são aplicáveis apenas aos sujeitos que celebraram contrato com a Administração, não havendo possibilidade de aplicação a outros

sujeitos, não compreendidos na relação contratual. 
 e) a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública produzirá efeitos pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, após o que, o particular

será reabilitado, desde que tenha promovido o ressarcimento integral dos prejuízos resultantes da infração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292059

Questão 85: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa Zunic, após o devido procedimento licitatório, celebrou contrato administrativo com a União Federal, para a construção de importante obra pública. Por ter
descumprido o contrato administrativo, recebeu a sanção de multa, aplicada após regular processo administrativo e descontada de valores a serem recebidos da União
Federal. Nesse caso, 

 a) a multa pode ser descontada dos pagamentos devidos, independentemente da garantia contratual. 
 b) o desconto só é possível se a garantia contratual for insuficiente para o pagamento da multa imposta. 
 c) a multa jamais pode ser descontada de valores contratuais devidos ao particular pela Administração pública. 
 d) é incabível a sanção de multa para a hipótese narrada. 
 e) é cabível a sanção de multa, mas somente pode ser cobrada judicialmente, consoante preceitua a Lei de Licitações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292944

Questão 86: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Dentre as peculiaridades do contrato administrativo consta sanção que extrapola os limites contratuais e que, consoante à Lei Federal nº 8.666/1993, consiste na 

 a)  interdição do local da obra. 
 b)  declaração de inidoneidade.
 c)  rescisão unilateral da avença.
 d)  multa de 100% do valor da prestação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296211

Questão 87: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Suponha que determinada empresa privada, que costuma participar de licitações e contratar com a Administração pública tenha sofrido condenação definitiva em
processo judicial. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, referida condenação 

 a) poderá ensejar declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração, em se tratando de prática dolosa de fraude fiscal. 
 b) somente poderá ensejar a suspensão ou proibição do direito de contratar com a Administração se ocorrer por prática de ilícito visando frustrar procedimento

licitatório. 
 c) não poderá constituir fundamento para a imputação de sanção administrativa, a qual somente pode se dar no bojo da execução dos contratos celebrados com a

Administração pública.
 d) autoriza os responsáveis pelos procedimentos licitatórios instaurados a inabilitarem a referida empresa, independentemente de declaração específica de suspensão

ou inidoneidade. 
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 e) enseja a automática inidoneidade da empresa para contratar com a Administração e a suspensão dos contratos em curso, se envolver a prática de ato de
improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299101

Questão 88: CESGRANRIO - Adv (PETRO)/PETROBRAS/Júnior/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Um engenheiro é contratado como consultor especial para prestar serviços a empresa pública após ser vitorioso em certame licitatório. Alguns meses depois da
contratação, a empresa é surpreendida por notificação para informar que o referido engenheiro estaria sendo réu em ação penal, ainda sem sentença, por praticar,
dolosamente, fraude fiscal no recolhimento de imposto sobre a renda referente ao serviço prestado à empresa pública.
 
Observada essa situação, segundo as regras da lei geral de licitações, a empresa pública poderia 

 a) aplicar sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação. 
 b) aplicar sanção administrativa de impedimento de contratar com a Administração. 
 c) aguardar o trânsito em julgado da decisão para poder aplicar qualquer sanção administrativa. 
 d) declarar a inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 
 e) determinar o cancelamento do contrato e o ressarcimento da Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/300569

Questão 89: ESAF - PFN/PGFN/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito dos contratos administrativos e das penalidades que podem ser aplicadas aos contratados e tendo em mente a jurisprudência do STJ, analise as afirmativas
abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
 
( ) A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, independentemente da modalidade licitatória, só alcança os órgãos e
entidades administrativos do próprio ente federado que aplicou a sanção, ao passo que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar abrangeria toda a
Administração Pública, em todos os níveis.
 
( ) As sanções de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar e de suspensão do direito de licitar e contratar possuem efeito rescisório automático.
 
( ) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é sanção de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou
de secretário municipal, conforme o caso.
 
( ) A ausência de abertura de prazo para oferecimento de defesa final sobre a possível aplicação da pena de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública acarreta nulidade no processo administrativo a partir desse momento processual. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301955

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Serviço Social/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa que, contratada administrativamente por meio de licitação, passe, no curso da execução contratual, a
situação de irregularidade fiscal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306717

Questão 91: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Sobre as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.666/93, marque a assertiva correta: 

 a) Dependem de sentença judicial a aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.666/93, pela Administração Pública, em caso de irregularidades do particular na
execução do contrato. 

 b) A multa de mora por atraso injustificado na execução do contrato será descontada da garantia prestada pelo contratado, independentemente de processo
administrativo. 

 c) A lei não permite a cumulação da multa de mora com a multa pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo. 
 d) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou

Municipal, conforme o caso, e cabe pedido de reconsideração no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato. 
 e) A suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração competem exclusivamente ao Ministro de Estado, ao

Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, e cabe pedido de reconsideração no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/307171

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605613/imprimir 20/39

Com o decorrer do tempo, a frota de veículos de passeio da empresa estatal Beta alcançou a vida útil de cinco anos de uso em média. Assim, a autoridade superior
designou equipe de avaliação para averiguar se seria mais vantajoso manter os atuais veículos, com os gastos de manutenção, ou efetuar nova contratação, e, ainda, se,
no caso de nova contratação, seria mais vantajoso alugar ou adquirir veículos. Por último, a autoridade recomendou que se verificasse, junto aos setores que não tinham
veículos exclusivamente à sua disposição, se haveria necessidade, a partir de então, de se lhes atribuir tal prerrogativa.
 
Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
 
Na hipótese de a empresa Beta optar pela aquisição de novos veículos, se a contratada atrasar a entrega dos bens, sem apresentar a devida justificativa, estará sujeita à
multa de mora, independentemente de haver previsão no edital ou no contrato, e à emissão de declaração de inidoneidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/340756

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro/Civil/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa contratada para execução de determinada obra pública foi declarada inidônea devido à apresentação de documentação falsa durante fase de licitação de outro
contrato. Considerando a nova situação da empresa, a fiscalização concluiu que não poderia continuar o contrato vigente, rescindindo-o unilateralmente. Os recursos
remanescentes da obra, empenhados para a empresa inidônea, foram anulados, entretanto estavam inscritos em restos a pagar. A administração licitou o remanescente
da obra, considerando como previsão de recursos os empenhos anulados, que seriam empenhados para a nova contratada.
 
A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.
 
Caso a documentação falsa responsável pela inidoneidade da empresa não tenha sido utilizada no processo licitatório do referido contrato, não há obrigatoriedade de
rescisão contratual, porém a empresa torna-se impedida de participar das próximas licitações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341765

Questão 94: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A rescisão do contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarreta a assunção imediata do objeto do contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

 b)  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 c)  A pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, só poderá

ser aplicada em decisão judicial.
 d)  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/351217

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que concerne a licitação, registro de preços e contratos administrativos, assinale a opção correta.

 a)  Como o disposto na Lei de Licitações e Contratos não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, a rescisão legal
dos contratos administrativos rege-se, nessas situações, pela lei em vigor na data em que o contrato tiver sido firmado.

 b)  Caso a administração pública tenha celebrado contrato verbal em situação que não se enquadre nas hipóteses admitidas pela legislação de regência, o ajuste feito
será nulo e não produzirá efeitos, razão pela qual entende o STJ ser vedado à administração pública efetuar pagamento a qualquer título ao contratado, ainda que o
serviço tenha sido efetivamente prestado.

 c)  No âmbito dos estados e municípios, a regulamentação do sistema de registro de preços, previsto na Lei de Licitações e Contratos, sujeita-se à reserva legal, de
modo que, atendidas as peculiaridades regionais, deve ser objeto de lei estadual e municipal, respectivamente.

 d)  A administração pública pode aplicar, cumulativamente, ao contratado a sanção de multa e a de impedimento temporário de licitar e contratar com a
administração, ainda que se trate de inexecução parcial do contrato.

 e)  Para a realização da tomada de preços, modalidade de licitação realizada entre interessados cadastrados, o órgão licitante pode utilizar os registros cadastrais de
outros órgãos ou entidades da administração pública direta da União, dos estados e dos municípios, mas não das entidades com personalidade de direito privado, ainda
que sob controle do poder público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375238

Questão 96: CONSULPLAN - Tec NS I (Patos MG)/Pref Patos MG/Contador/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei das Licitações prevê sanções administrativas pela inexecução total ou parcial do contrato. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, EXCETO:

 a)  Advertência.
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo superior a dois anos.
 d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da Suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394624

Questão 97: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Administração Pública por força contratual e legal (cláusula exorbitante) pode punir o contratado pelas faltas cometidas durante a execução do contrato, sem
necessidade de autorização judicial.
 
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: 

 a)  advertência ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 
 b)  multa de mora, por atraso na execução: esta sanção, aplicável cumulativamente com as demais, inclusive com a rescisão unilateral do contrato, representa uma

das poucas situações em que à Administração necessita de autorização judicial, isso ocorre porque a Lei não prevê essa hipótese específica. 
 c)  multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, ou prisão administrativa para o agente responsável pelo empenho ou recebimento. 
 d)  apenas suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração por quatro anos. 
 e)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por mais de cinco

anos. A reabilitação somente pode ser requerida após sete anos da aplicação desta sanção e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410895

Questão 98: PR4 (UFRJ) - Ass Adm (UFRJ)/UFRJ/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado: 

 a)  advertência. 
 b)  censura pública. 
 c)  impedimento de licitar. 
 d)  multa prevista no contrato. 
 e)  declaração de inidoneidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/501242

Questão 99: ITAME - Proc J (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Determinada empresa X celebrou contrato administrativo com o município Y após vencer processo licitatório para fornecimento de alimentação escolar nas escolas
municipais. Tendo a empresa contratada entregue 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido no contrato administrativo sem qualquer justificativa para tal, após a
garantia de prévia defesa estabelecida nos termos da Lei 8.666/93. Marque a alternativa que não apresenta sanção administrativa nos termos da Lei 8.666/93 quando da
inexecução parcial do contrato administrativo: 

 a)  Advertência; 
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 d)  Cassação de alvará de licença quando o fornecedor for reincidente na prática das infrações de maior gravidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839785

Questão 100: FAU UNICENTRO - TLeg (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a lei 8666/1993, pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:

 a)  Suspensão definitiva de participação em licitação.
 b)  Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração.
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 1 (um) ano.
 d)  Advertência.
 e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, exceto quando for

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/905411

Questão 101: CAIPIMES - Cont (Pref St André)/Pref Santo André/2015
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Trata a Lei de Licitação que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade aplica-se a pena de detenção de:

 a)  2 a 4 anos.
 b)  3 a 5 anos, e multa.
 c)  4 a 6 anos, e multa.
 d)  6 a 8 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1236446

Questão 102: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/Contabilidade/2014
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Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
O atraso injustificado na execução de determinado contrato administrativo fez com que o Estado de Alagoas − ente contratante − aplicasse à empresa contratada multa
de mora pelo descumprimento contratual, o que foi feito unilateralmente e sem prévio processo administrativo. A propósito do tema e de acordo com a Lei nº 8.666/93, 

 a) agiu corretamente o Estado de Alagoas, desde que tenha aplicado a multa nos moldes do quanto previsto no contrato administrativo. 
 b) agiu corretamente o Estado de Alagoas, desde que tenha aplicado a multa nos moldes do quanto previsto no instrumento convocatório. 
 c) não agiu corretamente o Estado de Alagoas, haja vista a inobservância do prévio processo administrativo. 
 d) não agiu corretamente o Estado de Alagoas, pois não é cabível multa por inexecução do contrato, mas sim, outras espécies de sanção. 
 e) agiu corretamente o Estado de Alagoas, sendo a multa obrigatoriamente descontada dos pagamentos ainda devidos à empresa contratada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/174042

Questão 103: FCC - Proc (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No tocante à aplicação de sanções, no âmbito dos contratos administrativos (Lei Federal nº 8.666/93), é correto afirmar: 

 a) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou
Municipal e deve vigorar pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. 

 b) O poder de alterar unilateralmente o contrato pode ser utilizado para punir a conduta do contratado. 
 c) Ainda que execute corretamente o contrato, o contratado pode ser punido com declaração de inidoneidade para contratar com a Administração, caso tenha sofrido

condenação definitiva em razão da prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
 d) O ato de aplicação da sanção goza de presunção de legitimidade jure et de jure. 
 e) A recusa injustificada de assinar o contrato, no prazo estabelecido no edital, gera o decaimento do direito de contratar, mas não permite a aplicação de outras

sanções ao licitante-vencedor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178220

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - Tec APU (TC-DF)/TC-DF/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do órgão. Suponha, ainda, que
a empresa contratada não esteja fornecendo o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do
trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.
 
A inexecução do contrato pela empresa contratada pode ensejar penalidades, cuja aplicação dependerá da discricionariedade da administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/194752

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Tec APU (TC-DF)/TC-DF/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Suponha que a Secretaria de Saúde do DF tenha celebrado contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do órgão. Suponha, ainda, que
a empresa contratada não esteja fornecendo o material necessário à execução dos serviços e que alguns dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do
trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.
 
Em razão de falhas observadas na execução do contrato, o fiscal do referido contrato poderá aplicar diretamente à empresa a penalidade de declaração de inidoneidade
para licitar com a administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/194753

Questão 106: IADES - Ana Tec (FUNPRESP)/FUNPRESP/Patrimônio e Logística/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Quanto às sanções administrativas que podem ser aplicadas segundo a Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa correta. 

 a) O atraso injustificado na execução do contrato não possibilita a rescisão unilateral, somente a sanção de multa de mora. 
 b) A Administração poderá aplicar apenas a sanção de advertência no caso da inexecução parcial do contrato, não sendo permitidas outras sanções em conjunto. 
 c) A declaração de inidoneidade só pode ser aplicada nos casos de empresas contratadas que tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal. 
 d) A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal. 
 e) A multa aplicada só pode chegar ao limite do valor da garantia prestada pelo contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/197110

Questão 107: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considere as afirmações abaixo.

I. Será promovida pela própria autoridade que aplicou a sanção de inidoneidade, qual seja, o chefe do poder executivo.

II. Pode ser requerida após um ano da aplicação da sanção de inidoneidade.
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III. Exige, para sua concessão, dentre outro requisito, que o contratado promova o ressarcimento à Administração dos prejuízos resultantes.

IV. Trata-se do único modo de afastar a sanção de inidoneidade.

A empresa “Ferragens S.A.” foi penalizada com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública e pretende pleitear sua reabilitação. A
propósito da reabilitação e, nos termos da Lei nº 8.666/93, está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/201014

Questão 108: FEPESE - Tec MP (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Quanto às sanções administrativas prevista na Lei nº 8.666 de1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, assinale a alternativa
correta. 

 a)  A advertência não cabe em caso de inexecução total do contrato. 
 b)  A multa de mora, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato. 
 c)  A multa de mora não pode ser aplicada cumulativamente com a multa prevista para o caso de inexecução total do contrato. 
 d)  A suspensão temporária de participação em licitação, se superior a dois anos, é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou

Municipal, conforme o caso. 
 e)  A reabilitação em caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração se dará perante a autoridade imediatamente superior que aplicou a

penalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/202264

Questão 109: VUNESP - Adv (DESENVOLVE)/DESENVOLVE SP/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar sanções ao contratado, dentre elas: 

 a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo não superior a dois anos. 
 b) impedimento de contratar com a Administração e multa de 30% do valor contratado. 
 c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos. 
 d) a perda da garantia e multa correspondente a 25% do valor contratado, se a inadimplência for parcial. 
 e) pagamento em dobro do valor da garantia e suspensão temporária de participação em licitação até seu efetivo pagamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/209759

Questão 110: VUNESP - Aud (DESENVOLVE)/DESENVOLVE SP/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Em virtude das chamadas cláusulas exorbitantes, a Administração Pública 

 a) pode rescindir unilateralmente o contrato por motivos de interesse público, não sendo devida indenização ao contratado. 
 b) tem a faculdade de realizar alteração unilateral do contrato para modificar sua natureza, especialmente quanto ao objeto, razão pela qual pode transformar um

contrato de compra e venda em um contrato de doação. 
 c) tem o poder de reter a garantia exigida do contratado, após a execução integral e adequada do objeto do contrato. 
 d) pode aplicar ao contratado sanções de natureza administrativa, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato. 
 e) tem o poder de penhorar, exclusivamente, imóveis, sem ordem judicial, até o montante integral do valor do contrato, após a execução integral e adequada do

objeto do contrato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/210045

Questão 111: FCC - DP PB/DPE PB/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba adquiriu equipamentos de informática por meio de licitação, na modalidade concorrência a que se refere o artigo 22 da Lei no

8.666/93, os quais deveriam ser entregues no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato. Transcorrido o prazo definido no ajuste para execução do objeto, a
contratada não adimpliu a obrigação. Nessa situação, a Administração está autorizada a 

 a) iniciar procedimento para aplicação de multa, sanção que, pela natureza, prescinde, para sua incidência, de estar prevista no instrumento convocatório ou no
contrato. 

 b) iniciar procedimento para rescindir unilateralmente o contrato, hipótese em que ficará impedida de aplicar multa e demais sanções previstas em lei; no entanto,
permitirá que a Administração contrate diretamente o mesmo objeto, por meio de dispensa de licitação fundamentada na situação de emergência. 

 c) iniciar procedimento sancionatório para aplicação de multa, na forma prevista no contrato, o que não a impedirá de rescindir unilateralmente o ajuste e aplicar
outras sanções previstas em lei. 

 d) realizar nova contratação do mesmo objeto, situação em que não há exigência de que o contrato vigente seja rescindido. 
 e) aplicar ao contratado, garantida a defesa prévia, a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,

por prazo de 5 anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/217196
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Questão 112: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Direito/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item subsequente.
 
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, a extensão dos efeitos da sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar aplicada pelo órgão
ou entidade à empresa contratada impede a referida empresa de licitar a contratar apenas com o órgão ou a entidade que aplicou a sanção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/231241

Questão 113: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Direito/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei Complementar n.º 73/1993 estabelece a competência da Advocacia-Geral da União (AGU) para fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e
demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. À luz das orientações normativas editadas pela AGU no ano de
2014 acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, os demais contratos vigentes com o sancionado estarão
automaticamente rescindidos, cabendo à administração apenas a declaração formal da rescisão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/231290

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Direito/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei Complementar n.º 73/1993 estabelece a competência da Advocacia-Geral da União (AGU) para fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e
demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. À luz das orientações normativas editadas pela AGU no ano de
2014 acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.
 
Ainda que expirada a vigência do contrato, admite-se a aplicação de penalidades por descumprimento de condição de garantia legal ou contratual do objeto.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/231292

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Engenharia Civil/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Acerca de licitações e contratos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 8.666/1993 e suas atualizações.
 
No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá aplicar sanção de suspensão temporária de participação do contratado em licitação, por prazo
indeterminado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/234596

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANTAQ)/ANTAQ/Qualquer Área de Formação/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Determinado órgão da administração indireta celebrou contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços terceirizados de mão de obra para limpeza e
conservação do seu edifício-sede.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito da fiscalização da execução do objeto contratual.
 
Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, violado o dever de manutenção da regularidade fiscal durante a vigência do contrato, pode a
administração promover a retenção dos pagamentos devidos à empresa contratada, até que esta se regularize.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250311

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - PT (CBM CE)/CBM CE/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que se segue, a respeito de licitação e de contratos administrativos.

A multa, uma das sanções aplicáveis pela administração pública em caso de inexecução total ou parcial de contrato administrativo, pode ser aplicada juntamente com
qualquer outra sanção de natureza administrativa prevista na Lei de Licitações e Contratos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257657
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Questão 118: CESGRANRIO - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Deseja-se aplicar sanção à empresa Y pela não execução de contrato administrativo.

Nos termos da Lei geral de licitações e contratos, aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, o prazo da sanção não poderá ser superior a quantos anos? 

 a) um 
 b) dois 
 c) três 
 d) quatro 
 e) cinco

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286420

Questão 119: PRÓ-MUNICÍPIO - Proc (Pref SGDA)/Pref SGDA/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração não poderá aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 a)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 d)  Inscrição na dívida ativa e emissão de certidão positiva de débito; 
 e)  Advertência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334557

Questão 120: PRÓ-MUNICÍPIO - Proc (Pref SGDA)/Pref SGDA/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

 a)  Será emitida sempre que a empresa contratada for condenada pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ainda que
pendente julgamento de admissibilidade de recurso; 

 b)  Não poderá ser cumulada com a aplicação de multa; 
 c)  É de competência concorrente do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal e dos membros da comissão de licitação; 
 d)  Poderá ser aplicada às empresas ou aos profissionais que demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados; 
 e)  Deve ser mantida mesmo após a reabilitação da empresa perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334558

Questão 121: FGV - Ass Jur (CM Recife)/CM Recife/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Município do Estado de Pernambuco, após regular processo licitatório, contratou sociedade empresária para prestar serviços de reforma no prédio da Prefeitura. Ocorre
que a empresa contratada não executou integralmente os serviços previstos. De acordo com a Lei n.º 8.666/93, pela inexecução parcial do contrato, a Administração
municipal poderá, garantida prévia defesa à sociedade empresária, aplicar ao contratado diversas sanções, como: 

 a)  a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar o patrimônio de seus sócios até o limite do valor do dano ao erário; 
 b)  a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 c)  a interdição da sede social da sociedade empresária, que somente poderá voltar às atividades após a conclusão do serviço ou ressarcimento integral do dano ao

erário; 
 d)  o ressarcimento integral do dano ao erário municipal, acrescido de juros e correção; 
 e)  a indisponibilidade dos bens da sociedade empresária contratada até o limite do valor do dano ao erário municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335080

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - AAPU (TC-DF)/TC-DF/Serviços Técnicos e Administrativos/Serviços Técnicos e Administrativos/2014
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o item subsecutivo.
 
Se não houver previsão de penalidade de multa no edital da licitação nem no instrumento contratual, para o caso de atraso na execução do contrato, a administração não
poderá valer-se do poder discricionário para aplicar a referida penalidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/370135

Questão 123: FCC - TJ TRT1/TRT 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com o que dispõe a Lei no 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato poderá sujeitar o contratado, entre outras, à penalidade de 
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 a) multa, que não poderá ser cumulada com outras sanções e limita-se ao valor da garantia contratual. 
 b) inabilitação para contratar com a Administração, podendo ser requerida a reabilitação após cinco anos de sua aplicação. 
 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 
 d) suspensão para licitar ou contratar com a Administração, que pode ser substituída por multa limitada ao valor da garantia contratual. 
 e) declaração de inidoneidade para participar de licitação ou contratar com a Administração, vedada a reabilitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/115975

Questão 124: CETRO - Ag Adm (MCID)/MCID/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A inexecução do contrato administrativo propicia sua rescisão e pode acarretar, para o inadimplente, consequências de ordem civil e administrativa, inclusive sanções
como 

 a)  suspensão permanente de contratar com a Administração, nos casos de dolo ou infração grave. 
 b)  interrupção do contrato, no caso de falta culposa. 
 c)  declaração de inidoneidade. 
 d)  declaração de incapacidade contratual. 
 e)  inclusão do contratado no rol de inadimplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/161550

Questão 125: FCC - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/Contabilidade/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa “Serviços SA” foi a vencedora de determinado certame licitatório e, em seguida, celebrou o respectivo contrato administrativo com a Administração Pública,
apresentando garantia contratual no valor de 5 milhões de reais. Na fase de execução contratual, foi penalizada pela Administração com multa no montante de 10
milhões de reais. Nesse caso, 

 a)  haverá a perda da garantia em favor da Administração Pública e, além disso, responderá a empresa pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 b)  haverá apenas a perda da garantia em favor da Administração Pública, não respondendo a empresa por eventual diferença. 
 c)  não haverá a perda da garantia, mas a empresa responderá pelo pagamento integral da multa através do desconto sobre os pagamentos devidos. 
 d)  haverá a perda da garantia em favor da Administração Pública e, além disso, responderá a empresa pela sua diferença através, unicamente, de cobrança judicial. 
 e)  não haverá perda da garantia, nem desconto sobre os pagamentos devidos à empresa, devendo a Administração Pública cobrar o débito judicialmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/183215

Questão 126: FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com o previsto na Lei nº 8.666/93, a inadequada execução do contrato administrativo dá lugar à imposição de sanções, dentre elas, a 

 a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, penalidade que, dada a gravidade de sua natureza, absorve as demais sanções,
excluindo a possibilidade de cumulação. 

 b) suspensão temporária de participar de licitação, que deve se limitar a prazo não superior a 3 (três) anos, sob pena de ser obrigatória a imposição da penalidade de
declaração de inidoneidade para licitar. 

 c) multa pecuniária, que se presta a converter em pecúnia todos os prejuízos apurados pela Administração pública, não podendo, portanto, ser cumulada com outras
sanções, com exceção da declaração de inidoneidade para contratar. 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, que poderá cessar, mediante reabilitação, no caso de ressarcimento pelo contratado
pelos prejuízos resultantes da inadequada execução. 

 e) advertência, que se impõe no caso de infrações leves e não gravosas, e, portanto, dispensa prévia observância do direito de defesa do contratado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/205726

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Técnico-Especializado/Planejamento e Orçamento/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que concerne aos aspectos orçamentários e financeiros dos contratos administrativos e das sanções administrativas, julgue o item que se segue.
 
No âmbito municipal, é concorrente a competência para a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
cabendo tanto ao o prefeito quanto ao secretário municipal aplicá-la.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/229909

Questão 128: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considere as seguintes sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93:

I. Advertência.

II. Multa, na forma prevista no instrumento convoca tório ou no contrato.

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção de suspensão prevista no item acima. (item III)

Pela inexecução do contrato administrativo a Administração poderá, desde que garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado algumas sanções administrativas. Se a
inexecução for PARCIAL são cabíveis as sanções previstas nos itens 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/486945

Questão 129: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Administrador/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A propósito das sanções administrativas aplicáveis aos contratados, com base na Lei nº 8.666/93, tem-se que a 

 a)  aplicação de multa impede outras sanções, por se tratar de penalidade mais gravosa. 
 b)  suspensão de participação de licitação por prazo não superior a 5 (cinco) anos absorve a multa prevista no edital. 
 c)  multa de mora não impede a rescisão unilateral do contrato e a aplicação de outras sanções. 
 d)  multa aplicada não pode ser descontada da garantia prestada pelo contratado, pois deve acrescer as penalidades. 
 e)  pena de advertência não pode ser cumulada com a penalidade de multa, porque a sanção menos gravosa fica absorvida pela mais rigorosa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487043

Questão 130: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Pleno/Convênios/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei nº 8.666, pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções, exceto:

 a)  Advertência.
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
 d)  Suspensão permanente e definitiva de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.
 e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/567871

Questão 131: FCC - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da Lei n° 8.666/93, havendo inexecução total ou parcial do contrato administrativo a Administração poderá aplicar ao contratado determinadas sanções
administrativas. As sanções administrativas de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de
multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de  

 a)  05 dias úteis.
 b)  30 dias úteis.
 c)  20 dias úteis.
 d)  15 dias úteis.
 e)  10 dias úteis. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/608688

Questão 132: FEPESE - Ana (CAU SC)/CAU SC/Compras, Contratos e Licitações/2013
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Assinale a alternativa correta em matéria de licitação e contrato administrativo.

 a)  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora.
 b)  A aplicação da penalidade de multa impede a rescisão unilateral do contrato pelo mesmo motivo.
 c)  A aplicação da penalidade de multa não depende de processo administrativo, podendo ser aplicada de forma discricionária pelo contratante.
 d)  A pena de impedimento para contratar com a Administração não poderá ser superior a cinco anos.
 e)  Não cabe a penalidade de advertência quando comprovada a inexecução parcial ou total do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008387

Questão 133: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Determinada empresa "A" fora punida com a penalidade inscrita no inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93. Passados seis meses após a aplicação definitiva da penalidade,
seus únicos dois sócios constituíram a empresa "B", com o mesmo objetivo social, mesmo quadro societário e mesmo endereço. 
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Após sua constituição, a empresa "B" acudiu à licitação conduzida pelo mesmo município que aplicara a penalidade à empresa "A". 

O município condutor do certame, após ter percebido o indigitado feito, (assegurados o contraditório e a ampla defesa à empresa "B" estendeu à empresa "B" os efeitos
da sanção de inidoneidade para licitar aplicada à empresa "A", aplicando-se no caso em tela a desconsideração da personalidade jurídica na esfera administrativa. 

Acerca do caso concreto acima descrito, assinale a opção correta. 

 a) A extensão da penalidade à empresa "B" seria válida ainda que não tivesse sido precedida de procedimento administrativo que lhe tenha garantido o contraditório
e a ampla defesa.

 b) O ato administrativo que estendeu os efeitos da penalidade à empresa "B" não era autoexecutório e seria necessário levar o caso à apreciação do Poder Judiciário.
 c) O ato administrativo que estendeu os efeitos da penalidade à empresa "B" é nulo, posto que a lei não faculta à Administração Pública a possibilidade de

desconsiderar a personalidade jurídica para estender sanções administrativas a outra sociedade empresária.
 d) A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica neste caso concreto deu-se em respeito ao princípio da moralidade administrativa.
 e) Somente Poder Judiciário, em situações envolvendo relação de consumo, poderia desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64514

Questão 134: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da IN 02, de 11/10/10 e alterações posteriores, a única penalidade que exige requerimento junto à autoridade competente para a cessação de seus efeitos é 

 a) a advertência estabelecida no inciso I do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 b) a suspensão temporária estabelecida no inciso III do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 c) a declaração de inidoneidade estabelecida no inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 d) a multa estabelecida no inciso II do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 e) o impedimento de licitar e contratar, estabelecido no art. 7 0 da Lei n. 10.520/2002.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64521

Questão 135: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Constitui sanção passível de aplicação pela Administração ao contratado, em face da inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa: 

 a) multa, que não poderá extrapolar o valor da garantia prestada pelo contratado. 
 b) advertência, desde que não aplicada multa. 
 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, vedada a reabilitação. 
 e) multa, que poderá substituir, a critério da Administração, a suspensão temporária de contratar com a Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/124124

Questão 136: FCC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos casos de inexecução total ou parcial de um contrato firmado com a Administração Pública NÃO pode ser adotada para com o contratado a sanção administrativa, de 

 a) impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 04 (quatro) anos. 
 b) suspensão temporária em participar de licitação por um prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 
 d) declaração de inidoneidade aplicada juntamente com a de multa. 
 e) advertência aplicada isoladamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150493

Questão 137: FUNRIO - AAO (CEITEC)/CEITEC S.A./COMNACI/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Prazo máximo de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos da Lei n. 8.666/93, é de: 

 a)  1 ano. 
 b)  2 anos. 
 c)  3 anos. 
 d)  4 anos. 
 e)  não existe fixação, em Lei, desse prazo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/159717

Questão 138: FUNRIO - TAO (CEITEC)/CEITEC S.A./COSUMAS/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Caso o contratado pela Administração Pública não execute total ou parcialmente o objeto do contrato, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções, sempre
garantida a prévia defesa, 

 a)  a advertência, multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de
contratar com a administração por prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 
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 b)  a advertência, multa de 10% do valor contratual, suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de contratar com a Administração por um
prazo não superior a quatros anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 c)  a advertência, multa de 15% do valor contratual, suspensão temporária de participação em licitações, impedimento de contratar com a Administração por um
prazo não superior a três anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 d)  multa de 10% do valor contratual, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública. 

 e)  multa de até 30% do valor contratual, impedimento de contratar com a Administração por um prazo não superior a cinco anos e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160233

Questão 139: FUNRIO - ETEA (CEITEC)/CEITEC S.A./ETMIE2/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei 8.666/93, constitui crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou
a inexigibilidade. Comete crime também, aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiar-se da dispensa ou inexigibilidade
ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. A pena prevista nesta lei para este tipo de crime é: 

 a) Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 b) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 c) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 d) Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
 e) Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160742

Questão 140: FCC - Proc (PGE SP)/PGE SP/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A inexecução total, parcial ou intempestiva do contrato administrativo por parte do contratado dá lugar à imposição de sanções pela Administração Pública. São previstas
na legislação vigente, exemplificativamente, as seguintes penalidades passíveis de imposição ao contratado: advertência, multa, suspensão temporária de participação em
licitação, impedimento de contratar com a Administração Pública e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A respeito das
penalidades passíveis de serem aplicadas e considerando-se que estejam previstas no contrato firmado, é correto afirmar, com base na legislação vigente que 

 a) a multa, aplicada mediante observância do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontada pela Administração Pública da garantia prestada em moeda
corrente pelo contratado, remanescendo devida eventual diferença. 

 b) a multa pode ser aplicada cumulativamente com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, podendo ser diferida ou
suprimida a oportunidade de defesa do contratado, excepcionalmente, no caso da infração ser patente. 

 c) é vedada a cumulação de penalidades, devendo a Administração Pública identificar a mais adequada à infração cometida e fixá-la de forma proporcional à
gravidade da falta cometida, observando, se o caso, o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo. 

 d) no contrato de parceria público-privada é vedada a imposição de multa pecuniária, em razão da repartição dos riscos, restringindo-se a penalização legalmente
prevista à suspensão temporária de participação em licitação ou declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública. 

 e) no contrato de parceria público-privada admite-se apenas a imposição de multa pecuniária, limitada, ainda, ao valor da garantia prestada, a fim de não alterar a
equação de equilíbrio no compartilhamento dos riscos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181442

Questão 141: CESGRANRIO - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Uma empresa de construção civil cometeu uma série de irregularidades durante a execução contratual junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, sem que
ocorressem fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução.

Na gestão dessa contratação, a Administração Pública tem o poder de aplicar algumas sanções que estão previstas em lei, EXCETO: 

 a)  advertência 
 b)  declaração de inidoneidade 
 c)  multa na forma prevista no contrato 
 d)  rescisão contratual provocada por fato da administração 
 e)  suspensão temporária de participação em licitações

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292095

Questão 142: FUMARC - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Relações Públicas/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, EXCETO:

 a)  suspensão dos direitos civis e políticos
 b)  advertência
 c)  declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
 d)  multa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/471542

Questão 143: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Ciências Contábeis/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
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Nos termos da Lei no 8.666/1993, nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, se comprovado superfaturamento, respondem pelo dano causado à Fazenda
Pública, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis:

 a) solidariamente o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável.
 b) o fornecedor ou o prestador de serviços e, subsidiariamente, o agente público responsável.
 c) apenas os fornecedores ou prestador de serviços.
 d) apenas os agentes públicos responsáveis.
 e) o agente público responsável e, subsidiariamente, o fornecedor ou o prestador de serviços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684808

Questão 144: COPEVE (UFAL) - Tec (MPE AL)/MPE AL/"Sem Área"/2012
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Qual das opções abaixo não consta do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, que trata das sanções aplicadas pela Administração pela inexecução total ou parcial do contrato,
garantida a prévia defesa?

 a)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Advertência.
 d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos.
 e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885759

Questão 145: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que se refere aos contratos firmados entre particulares e o Poder Público, há previsões legais de sanções administrativas pela inexecução total ou parcial do contrato.
Nesse contexto, verifica-se que: 

 a) no caso de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração, é possível ao sancionado que promova sua reabilitação, que dependerá sempre de
concordância da Administração 

 b) uma dessas sanções se constitui na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, que tem incidência por prazo indeterminado 
 c) na sanção de advertência, em regra, não é necessária a oportunização de defesa ao sancionado, já que não gera a este danos patrimoniais 
 d) as sanções de suspensão temporária e impedimento para contratar com a Administração, têm, respectivamente, os prazos máximos de 1 ano e 3 anos 
 e) a sanção de suspensão temporária não pode ser aplicada em conjunto com a pena de multa e exige o devido processo legal antes de sua aplicação, devendo o

direito de defesa ser exercido, segundo a Lei 8.666/93, em 15 dias úteis
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93546

Questão 146: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA ACERCA DA EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO PARA OS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE LICITAÇÕES.

 a)  quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução
de atividade típica da administração pública; 

 b)  quem exerce mandato, cargo, emprego ou função em entidade privada que receba subvenção, beneficio ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público; 
 c)  quem exerce cargo, emprego ou função em entidade para estatal, assim consideradas, além dasfundações, empresas públicas e sociedades de economia mista,

as demais entidades sob controle direto ou indireto do Poder Público; 
 d)  quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, direta ou indiretamente, emorganização pública internacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246841

Questão 147: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Administração/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que se refere aos contratos administrativos, julgue o item que se segue.
 
A aplicação de multa impede a administração pública de rescindir o contrato e de impor penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473614

Questão 148: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Segundo a Lei nº 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, dentre outras
sanções administrativas, a pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 

 a)  quatro anos. 
 b)  cinco anos. 
 c)  dois anos. 
 d)  dez anos. 
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 e)  três anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532191

Questão 149: AOCP - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Contabilidade e Finanças/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Em relação às sanções administrativas, previstas para licitações públicas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta corretamente qual(is) aquela(s) que
pode(rão) ser aplicada(s) ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato. 
 

I. Suspensão temporária de participação em licitação ou contrato com a Administração, por prazo não inferior a dois anos.  
II. Multa e detenção de três a seis anos. 
III. Declaração de idoneidade, que somente será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e que tal ação ocorra
dentro do prazo estabelecido na assertiva I acima apresentado. 
IV. Advertência. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/556299

Questão 150: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Administração/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Sobre inexecução culposa, observe as proposições abaixo:
 

I. É a que resulta de ação ou omissão da parte, decorrente da negligência, imprudência, imprevidência ou imperícia no atendimento das cláusulas contratuais.
 
II. É a que decorre de atos ou fatos estranhos à conduta da parte, retardando ou impedindo totalmente a execução do contrato.
 
III. Consiste no acolhimento e reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a
economia ou a execução do contrato, autorizam sua revisão, para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes.

 
Está(ão) correta(s), apenas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927800

Questão 151: IF RS - Ana TI (IF RS)/IF RS/2011
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Considerando as sanções administrativas estabelecidas na Lei 8666/1993, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Sendo assim, considere as afirmativas:

I - A multa a que alude o enunciado desta questão não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na
Lei 8666/1993.

II - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

III - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Estão corretas: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/986399

Questão 152: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item subsecutivo, referente à notificação de irregularidades, definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. 

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública constitui sanção, aplicável ao contratado, que não admite reabilitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48230
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Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item subsecutivo, referente à notificação de irregularidades, definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. 

A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos pode ser
aplicada aos profissionais que tenham sofrido condenação definitiva por praticar, de forma dolosa, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48233

Questão 154: INSTITUTO CIDADES - DP GO/DPE GO/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A declaração de inidoneidade para licitar 

 a)  pode retroagir, atingindo contratos e licitações em andamento do particular atingido pela penalidade. 
 b)  é uma espécie de sanção administrativa. 
 c)  atinge somente os órgãos e entes da Administração com os quais esteja ligado o particular atingido no contrato e ou na licitação. 
 d)  está disposta em regulamento federal. 
 e)  é ato administrativo ampliativo da situação jurídica do particular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148669

Questão 155: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Sobre as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/1993, considere:

I. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao contratado, dentre outras penalidades, suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.

II. A aplicação de multa de mora por atraso injustificado na execução do contrato impede a Administração de rescindir unilateralmente o contrato.

III. A multa de mora por atraso injustificado na execução do contrato, aplicada após regular processo administrativo, não pode ser descontada da garantia
contratual.

IV. As sanções de advertência, suspensão temporária de participação de licitação e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública impostas pela inexecução total ou parcial do contrato, podem ser aplicadas juntamente com a multa prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

V. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência do gestor do contrato.

Está correto o que consta APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/194215

Questão 156: FCC - AJ TRT22/TRT 22/Administrativa/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que diz respeito à sanção de multa, aplicável ao contratado em decorrência de contrato administrativo celebrado com a Administração Pública: 

 a) A multa não acarreta a perda da garantia, ainda que superior a esta. 
 b) Na hipótese de atraso injustificado na execução do contrato, a multa aplicada impede a rescisão unilateral do contrato. 
 c) A multa não pode ser descontada da garantia do respectivo contratado. 
 d) A multa pode ser cumulada com a sanção de advertência, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato. 
 e) A sanção de suspensão temporária de participação em licitação obrigatoriamente será aplicada com pena de multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244040

Questão 157: COPESE-UFT - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Ciências Jurídicas/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Assinale a alternativa incorreta. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções: 

 a)  Advertência, que poderá ser aplicada conjuntamente com qualquer das outras sanções. 
 b)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos. 
 d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de competência indelegável do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente

contratante.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537004
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Questão 158: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT21/TRT 21/Administrativa/Contabilidade/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item subsecutivo, referente às sanções administrativas e à tutela judicial previstas na Lei n.º 8.666/1993.
 
O valor da multa aplicada pela inexecução total ou parcial do contrato é coberto pela garantia oferecida no ato da contratação, sendo que o contratado não responde por
outros pagamentos dessa natureza.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578925

Questão 159: CETAP - Ana Tec (DETRAN RR)/DETRAN RR/Advogado/2010
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
São crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.' 8.666/93), EXCETO:

 a) Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.
 b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, independente do intuito de

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
 c) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja

invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário.
 d) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.
 e) Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750817

Questão 160: CESGRANRIO - Ana (BACEN)/BACEN/Área 6/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A empresa Cuias e Caçambas S/A participou de procedimento licitatório para oferecer prestação de serviços de transportes para o Banco Central, afirmando possuir uma
frota própria de veículos. A empresa apresentou melhor preço e as certidões necessárias ao processo de contratação com o serviço público, sendo vencedora do processo
licitatório. Após três meses, uma das empresas participantes da licitação, que não fora escolhida, apresentou representação ao Banco Central, alegando que alguns dos
documentos apresentados pela licitante vencedora seriam falsos, inclusive uma das certidões de regularidade fiscal. Foi instaurado processo administrativo, e a empresa
Cuias e Caçambas foi devidamente intimada, observado o disposto na legislação. A empresa apresentou suas alegações escritas, postulando a realização de diligências
que foram deferidas e realizadas. Após o final do processo administrativo, a empresa foi sancionada com aplicação de multa prevista em lei, e o contrato foi rescindido,
sendo determinada a convocação da segunda colocada no certame. 

A decisão foi proferida por Gerente do Banco Central. Diante do narrado, conclui-se que 

 a) o comparecimento espontâneo da empresa para prestar esclarecimentos seria equivalente à renúncia a eventual recurso administrativo. 
 b) os serviços prestados não poderiam ser interrompidos, tendo em vista o prejuízo sofrido pela administração pública. 
 c) caberia, ainda, no caso em exame, a busca da tutela administrativa perante a Diretoria Colegiada do Banco Central. 
 d) somente mediante autorização judicial pode ocorrer o processo administrativo sancionatório, segundo a legislação especial. 
 e) houve regular configuração do devido processo administrativo sancionatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14177

Questão 161: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/Administração/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Na fase de execução dos contratos feitos à luz da Lei n.º 8.666/1993, diversos cuidados devem ser seguidos pelos profissionais da área administrativa dos órgãos e
entidades públicos, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Tendo em vista esse assunto e suas implicações, julgue o item subsequente. 

Em respeito às garantias constitucionais do processo administrativo, é facultada, nos termos da referida lei, a defesa prévia ao contratado, no caso de aplicação das
penalidades decorrentes do contrato, garantido o prazo de 3 dias úteis à sua apresentação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/91095

Questão 162: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Engenharia Civil/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei n o 8.666/93 determina a pena para fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, do caráter competitivo do procedimento licitatório, com o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrentes da adjudicação da licitação. A pena para este crime é de multa e detenção por período de 

 a)  3 (meses) a 2 (dois) anos. 
 b)  2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
 c)  3 (três) a 5 (cinco) anos. 
 d)  6 (seis) a 8 (oito) anos. 
 e)  2 (meses) a 2 (anos) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/190126

Questão 163: ESAF - AA (ANA)/ANA/Administração/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
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De acordo com a Lei n. 8.666/1993, a Administração pode, pela inexecução total ou parcial do contrato e após garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções administrativas, exceto: 

 a)  advertência. 
 b)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 c)  execução da garantia. 
 d)  multa. 
 e)  suspensão temporária de participação em licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/212638

Questão 164: IBDH - Del Pol (PC RS)/PC RS/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Lei de Licitações (Lei 8.666/93) traz em seu corpo uma seção destinada aos crimes licitatórios e suas penas. No caso do crime capitulado no artigo 89 da referida lei -
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação — qual a pena cominada? 

 a)  Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa; 
 b)  detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa; 
 c)  detenção, de 2 ( dois) a 3 (três) anos, e multa; 
 d)  detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos; 
 e)  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/496271

Questão 165: IESES - AJ (TJ MA)/TJ MA/Engenheiro Civil/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Qual das alternativas abaixo corresponde a uma das sanções que a Administração poderá aplicar ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato com a
Administração, segundo a lei 8666/93? 

 a)  Multa, de acordo com o código penal. 
 b)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo indeterminado. 
 c)  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
 d)  Prisão imediata do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564181

Questão 166: DIPS UFLA - Aud (UFLA)/UFLA/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Conforme o artigo 87, da Lei 8.666/93, “pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções”, EXCETO: 

 a)  Declaração de nulidade. 
 b)  Advertência. 
 c)  Multa. 
 d)  Suspensão temporária de participação em licitação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/965266

Questão 167: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2009
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A inexecução total ou parcial do contrato dá, à Administração, a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa. Sobre este tema, verifique, dentre as
alternativas abaixo, aquela que apresenta informação correta.

 a) Não é permitida aplicação de advertência.
 b) A Declaração de Inidoneidade tem duração máxima de um ano.
 c) Multas podem ser aplicadas juntamente com as demais penalidades.
 d) A Lei 8666/93 prevê suspensão de contratar com a Administração por dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1233530

Questão 168: FGV - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2008
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Havendo atraso ou inexecução total, ou parcial, do contrato administrativo, a Administração pode impor suspensão temporária de participar em licitação com ela por
prazo não superior a: 

 a) 30 meses. 
 b) 12 meses. 
 c) 18 meses. 
 d) 24 meses. 
 e) 6 meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93193
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Questão 169: FGV - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2008
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A declaração de idoneidade para licitar pode perdurar até ser promovida a respectiva reabilitação, após decorrido o prazo da sanção aplicada, sendo requerível após: 

 a) 1 ano. 
 b) 2 anos. 
 c) 4 anos. 
 d) 5 anos. 
 e) 3 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93194

Questão 170: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

 a) configura mero desatendimento da convocação para assinatura, aceite ou retirada do instrumento, não sujeitando o adjudicatário a sanção. 
 b) caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 c) faculta à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo

primeiro classificado, sem sujeição do adjudicatário a sanção. 
 d) sujeita o adjudicatário sempre às penas de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, por prazo não

superior a 4 (quatro) anos. 
 e) implica na anulação da licitação e abertura de outra, vedada a convocação dos licitantes remanescentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133799

Questão 171: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Administrativa/2007
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Se houver inexecução total ou parcial do contrato, é INCORRETO afirmar que a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de 

 a)  multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
 b)  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a três anos.
 c)  advertência.
 d)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
 e)  advertência, cumulada com multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573

Questão 172: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Com relação aos Contratos Administrativos, é correto afirmar que 

 a) não são todas as cláusulas do contrato que são fixadas unilateralmente pela Administração Pública. 
 b) o contrato de colaboração é o em que a Administração confere determinadas vantagens ou certos direitos ao particular. 
 c) são sempre consensuais, e, em regra, formais, onerosos, comutativos e realizados intuitu personae. 
 d) a participação da Administração com supremacia de poder, como regra, não subsiste nos contratos administrativos. 
 e) a inexecução propicia a rescisão do contrato administrativo e pode acarretar, para o inadimplente, conseqüências, apenas de ordem civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96755

Questão 173: ESAF - Ana IRB/IRB/Informática/2006
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da Lei n. 8.666/93, assinale a opção que contemple a penalidade que a Administração pode aplicar ao contratado cumulativamente com outras sanções
administrativas. 

 a) Multa. 
 b) Advertência. 
 c) Suspensão temporária de participação em licitação. 
 d) Declaração de inidoneidade para licitar. 
 e) Retomada do objeto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130062

Questão 174: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2006
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A Empresa “B”, contratada pela Administração Pública mediante licitação na modalidade de concorrência para a prestação de serviços continuados, comete falta grave
que resulta em inexecução parcial do contrato.

A Administração contratante, por meio da autoridade competente, aplica à Empresa “B” a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

Considerando o disposto no texto acima, assinale a opção falsa. 
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 a)  A Administração contratante poderia, legitimamente, ter cumulado a penalidade aplicada com a cobrança de multa. 
 b)  A autoridade competente para aplicar a referida penalidade, em âmbito federal, deve ser, nos termos da Lei n. 8.666/93, um ministro de estado. 
 c)  Em face da penalidade aplicada, a Empresa “B” encontra- se impedida de contratar com a Administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios. 
 d)  A Empresa “B” somente estará impedida de licitar e contratar com o órgão ou entidade da Administração Pública que a penalizou. 
 e)  Caso a Empresa “B” venha a ressarcir a Administração pelos prejuízos causados, sua reabilitação poderá ser requerida após dois anos contados da aplicação da

penalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/148781

Questão 175: FEPESE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Engenharia Elétrica/2006
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
De acordo com a Lei no 8666/93, em sua redação atual, a autoridade competente para aplicar a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é: 

 a) O Presidente da Comissão de Licitação. 
 b) A autoridade competente para subscrever o instrumento convocatório. 
 c) O Ministro de Estado, o Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 
 d) O Diretor Administrativo do órgão licitante. 
 e) A Comissão de Licitação, em decisão unânime.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267784

Questão 176: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/2005
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Atenção: Para responder à questão, considere o disposto na Lei no 8.666/93. 

NÃO consta dentre as sanções previstas no regime da Lei no 8.666/93 a 

 a) advertência. 
 b) multa. 
 c) interdição de estabelecimento. 
 d) suspensão temporária de participação em licitação. 
 e) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/78553

Questão 177: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Assinalar a alternativa correta. 

 a)  A contratação direta implica, por si somente, o reconhecimento da inexigibilidade licitatória. 
 b)  Convocado a assinar o contrato, a recusa injustificada do adjucatário caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente

estabelecidas. 
 c)  A licitação é dispensável, entre outras hipóteses que constituem numerus clausus, quando for inviável a competição. 
 d)  São situações características de inexigibilidade, os estados de guerra, grave perturbação da ordem e de emergência ou calamidade pública. 
 e)  Com a homologação, que sucede à adjudicação de seu objeto ao vencedor, encerra-se o procedimento licitatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267384

Questão 178: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE MT)/MPE MT/2005
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item subseqüente.
 
A inexecução de contrato administrativo por culpa do particular permite que a administração pública apure a infração e imponha a ele uma penalidade. As sanções
aplicáveis nesses casos não podem ser cumuladas, salvo com pena de multa. O contratado, não obstante, pode interpor recurso administrativo, que tem efeito suspensivo
em certas situações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/388091

Questão 179: ESAG - AJ (TJ MA)/TJ MA/Administrador/2005
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
No que diz respeito aos tipos penais capitulados na legislação que rege as licitações, assinale a alternativa que NÃO corresponde a crime: 

 a)  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja
invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. 

 b)  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. 
 c)  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatório, durante a execução dos

contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura
com preterição da ordem cronológica de sua apresentação. 
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 d)  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: I - elevando
arbitrariamente os preços; II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra; IV - alterando
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/569293

Questão 180: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/2004
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Com relação a licitações e a contratos administrativos, julgue os itens a seguir. 

Em razão do princípio da individualização da pena, não é possível a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica para que os efeitos da sanção
administrativa de declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública sejam estendidos a uma nova sociedade constituída, embora ela tenha mesmo
objeto social, mesmos sócios e mesmo endereço de outra empresa punida com essa sanção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2980

Questão 181: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Julgue o item a seguir. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Um funcionário público, membro de comissão permanente de licitações de órgão estadual, visando afastar empresa licitante, ofereceu vultuosa quantia, em espécie, à
sua proprietária, que, ao aceitar tal vantagem, desistiu de concorrer ao procedimento licitatório. 

Nessa situação, é correto afirmar que o funcionário público e a proprietária da empresa cometeram delito previsto na Lei n.º 8.666/93 e deverão incorrer nas mesmas
penas. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44466

Questão 182: ESAF - AA (ANEEL)/ANEEL/"B"/2004
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Nos termos da legislação de licitação, o recurso cabível contra o ato que declara a inidoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública é o (a) 

 a) representação. 
 b) apelação. 
 c) recurso hierárquico. 
 d) agravo. 
 e) pedido de reconsideração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198066

Questão 183: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Engenharia/2004
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
A respeito dos contratos administrativos de que trata a Lei n.º 8.666/1993, julgue o item que segue.
 
A administração pública, contrariamente ao que se verifica nos contratos privados, tem o poder de impor e executar sanções pelo inadimplemento contratual, assegurado
o recurso do interessado ao Poder Judiciário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/470721

Questão 184: FCC - TJ TRT21/TRT 21/Administrativa/2003
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, dentre outras, as sanções de 

 a)  multa e impedimento definitivo de contratar com a Administração. 
 b)  suspensão temporária de participação em licitações e multa prevista no contrato. 
 c)  declaração de inidoneidade, desde que para licitar, e multa, de qualquer valor, a critério da Administração. 
 d)  suspensão e impedimento definitivos de participação em licitações. 
 e)  advertência e apreensão de bens e equipamentos do contratado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/579349

Questão 185: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AC)/TJ AC/Analista Judiciário/Judiciária/2002
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)
À luz do direito administrativo brasileiro e da Constituição da República de 1988, julgue o item subsequente.
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Se, por motivo de ordem interna, uma empresa não concluir totalmente obra contratada por um estado da Federação, nessa hipótese, diante da inexecução total do
contrato, a administração poderá aplicar sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo
indeterminado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/549892

Questão 186: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/1996
Assunto: Sanções (arts. 86 a 88, lei 8666)

A administração pública federal firmou contrato de concessão para a exploração de serviços de telefonia com empresa brasileira. Após dois anos da assinatura do
respectivo instrumento, devido ao interesse público de acesso de maiores faixas da população ao dito serviço, o poder concedente determinou a fixação das tarifas abaixo
dos patamares previstos no contrato. Isso não gerou prejuízo para a concessionária, tendo o efeito apenas de reduzir sua margem de lucratividade. Posteriormente,
quando já restabelecida a margem primitiva, a concessionária cometeu infração contratual a que a avença cominava sanção pecuniária, gerando a pretensão do poder
público de cobrá-la. Por último, devido às dificuldades gerenciais pelas quais passou a concessionária, o serviço foi objeto de subconcessão total, logo em seguida à
anuência formal do poder concedente. Ante o quadro descrito, avalie o item a seguir. 

Para a cobrança da multa, a administração pode prescindir do recurso ao Poder Judiciário, descontando-a, após procedimento administrativo, da garantia do contrato e,
se necessário, dos pagamentos que eventualmente dever à concessionária (prerrogativa que decorre dos atributos da imperatividade e da exigibilidade dos atos
administrativos). 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/6912
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Gabarito
1) E  2) Anulada  3) D  4) B  5) B  6) A  7) B
8) D  9) D  10) Anulada  11) A  12) C  13) E  14) A
15) B  16) D  17) D  18) A  19) D  20) B  21) C
22) B  23) E  24) A  25) A  26) C  27) B  28) C
29) B  30) B  31) C  32) B  33) B  34) Certo  35) Errado
36) D  37) A  38) B  39) E  40) D  41) Anulada  42) C
43) B  44) D  45) A  46) E  47) A  48) E  49) D
50) A  51) D  52) C  53) A  54) C  55) C  56) Anulada
57) B  58) A  59) E  60) A  61) Certo  62) Errado  63) Errado
64) Certo  65) B  66) B  67) E  68) B  69) B  70) A
71) D  72) D  73) B  74) E  75) C  76) E  77) D
78) C  79) C  80) D  81) Errado  82) Errado  83) Certo  84) A
85) B  86) B  87) A  88) C  89) E  90) Errado  91) D
92) Errado  93) Certo  94) C  95) D  96) C  97) A  98) Anulada
99) D  100) D  101) B  102) C  103) C  104) Errado  105) Errado
106) D  107) E  108) B  109) A  110) D  111) C  112) Certo
113) Errado  114) Certo  115) Errado  116) Errado  117) Certo  118) B  119) D
120) D  121) B  122) Certo  123) C  124) C  125) A  126) D
127) Errado  128) E  129) C  130) D  131) A  132) A  133) D
134) C  135) C  136) A  137) B  138) A  139) A  140) A
141) D  142) A  143) A  144) D  145) B  146) C  147) Errado
148) C  149) A  150) A  151) E  152) Errado  153) Certo  154) B
155) D  156) D  157) Anulada  158) Errado  159) B  160) E  161) Errado
162) C  163) C  164) B  165) C  166) A  167) C  168) D
169) B  170) B  171) B  172) C  173) A  174) D  175) C
176) C  177) B  178) Errado  179) C  180) Errado  181) Certo  182) E
183) Certo  184) B  185) Errado  186) Errado


