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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGld )

Legislação Penal e Processual Penal Especial

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, configura crime de fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente,
com prejuízo à fazenda pública, 

 a)  reduzir preços dos bens ou mercadorias. 
 b)  entregar uma mercadoria por outra. 
 c)  ordenar despesa não autorizada por lei.
 d)  prestar garantia sem contragarantia. 
 e)  onerar a proposta ou a execução do contrato, ainda que justificadamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1120762

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Ao firmar contratação pública direta, determinado estado da Federação intencionalmente deixou de observar formalidades pertinentes à dispensa de licitação.
 
Nessa situação, o ente estadual praticou

 a) conduta não tipificada em lei.
 b) contravenção penal punida com prisão simples ou multa.
 c) crime punido com reclusão, sem previsão de multa.
 d) crime punido com detenção, sem previsão de multa.
 e) crime punido com detenção e multa, cujo valor deverá ser revertido à respectiva fazenda estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173980

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito de aspectos penais da Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 8.666/1993), da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 9.613/1998) e da Lei de Organização
Criminosa (Lei n.º 12.850/2013), julgue o item seguinte.

Situação hipotética: Após investigação conduzida pelo Ministério Público no combate a fraudes licitatórias, Bernardino, servidor público efetivo da Secretaria da
Educação do Ceará, foi denunciado e condenado, na modalidade tentada, pelo crime de impedir a realização de ato de procedimento licitatório, conforme disposto na Lei
de Licitações e Contratos. Assertiva: Como a situação é de delito tentado, Bernardino não estará sujeito à perda do cargo público que ocupa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190984

Questão 4: Instituto AOCP - Ana (Pref Betim)/Pref Betim/Jurídico/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Maria, servidora pública municipal de Betim, lotada no departamento de licitações, durante determinado procedimento licitatório que visava à aquisição de materiais de
escritório, usando de violência e grave ameaça, afastou o licitante José da participação do certame. Considerando a situação hipotética descrita, nos termos da Lei de
Licitações, Maria estará sujeita à pena de

 a)  detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 b)  detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
 c)  detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
 d)  detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
 e)  reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1223247

Questão 5: VUNESP - ALC (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Na hipótese de os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno da Administração Pública, por meio de autos ou documentos de que conhecerem,
verificarem a existência dos crimes definidos na Lei no 8.666/1993, deverão

 a)  mandar instaurar o competente inquérito criminal para apuração das devidas responsabilidades do infrator.
 b)  formular denúncia ao Poder Judiciário, com as cópias dos autos para a devida apuração e responsabilização judicial.
 c)  determinar a abertura de processo administrativo para apuração das responsabilidades civis, criminais e administrativas.
 d)  remeter ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
 e)  noticiar a autoridade policial competente para a devida apuração da infração penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343253
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Questão 6: IDIB - Mb CI (CM Gravatá)/CM Gravatá/2020
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Sobre as sanções penais nas licitações públicas, assinale a alternativa correta. 

 a)  É crime 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)  Somente funcionários públicos podem cometer crimes contra as licitações. 
 c)  O produto da arrecadação da multa aplicada nos crimes licitatórios será revertido para instituições de assistência social. 
 d)  Somente pessoas jurídicas podem cometer crimes contra as licitações

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1379008

Questão 7: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Para efeitos da Lei nº 8.666/93, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público 

 a)  é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta será acrescida da metade quando os autores dos crimes previstos na referida Lei forem
ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação
pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público. 

 b)  não é considerado servidor público, mas a pena imposta será acrescida da terça parte quando os autores dos crimes previstos na referida Lei forem ocupantes de
cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra
entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público. 

 c)  é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta quando os autores dos crimes previstos na referida Lei forem ocupantes de cargo em comissão
ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada
direta ou indiretamente pelo Poder Público, será exatamente igual a dos ocupantes dos demais cargos. 

 d)  não é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta quando os autores dos crimes previstos na referida Lei forem ocupantes de cargo em
comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade
controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público, será exatamente igual a dos ocupantes dos demais cargos. 

 e)  é considerado servidor público, observando-se que a pena imposta será acrescida da terça parte quando os autores dos crimes previstos na referida Lei forem
ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação
pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758992

Questão 8: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Os crimes de licitação, da Lei nº 8.666/93, são de ação penal 

 a)  pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 
 b)  pública incondicionada e, pela natureza da matéria, não se admite ação penal privada subsidiária da pública. 
 c)  pública condicionada à requisição do órgão lesado. 
 d)  pública condicionada à representação, cabendo ao ente público lesado representar para que o Ministério Público possa promovê-la. 
 e)  privada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818311

Questão 9: VUNESP - Proc Jur (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No que concerne ao processo e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 8.666/93 (arts. 100 a 108), é correto afirmar que 

 a)  a sentença absolutória de primeiro grau fica sujeita a reexame necessário (parágrafo único, art. 107). 
 b)  a sentença condenatória de primeiro grau não admite apelação, uma vez que a Lei prevê recurso específico para atacar tal decisão (art. 107). 
 c)  a ação penal é pública incondicionada e não se admite ação penal privada subsidiária da pública (art. 101). 
 d)  quando em documentos de que conhecerem os magistrados verificarem a existência dos crimes definidos na referida Lei, requisitarão a instauração de inquérito

policial para cabal apuração dos fatos (art. 102). 
 e)  quando qualquer do povo narrar verbalmente ao Ministério Público a ocorrência de crime definido na referida Lei, tal declaração será tomada por escrito e

assinada pelo declarante e 2 (duas) testemunhas (parágrafo único, art. 101).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826355

Questão 10: VUNESP - PJL (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Tendo em conta a Lei no 8.666/93 (arts. 100 a 126), é correto afirmar que

 a)  os crimes nela previstos são de ação pública condicionada à representação do órgão prejudicado pela licitação viciada. 
 b)  da sentença cabe apelação, a ser interposta no prazo de 10 (dez) dias. 
 c)  no processamento e julgamento dos crimes nela previstos, aplicam-se subsidiariamente o Código de Processo Penal e a lei de execuções penais. 
 d)  na contagem dos prazos nela estabelecidos, incluir -se-ão o do dia de início e o do vencimento. 
 e)  das penas administrativas de advertência, suspensão temporária e multa, cabe representação a ser interposta no prazo de 03 (três) dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831717

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Correição/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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A Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 8.666/1993 — impõe pena de detenção de três anos a cinco anos e multa ao agente que dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Em situação concreta, conforme a jurisprudência dos
tribunais superiores, a dispensa indevida de licitação constitui 

 a) crime de mera conduta, que, portanto, não admite a modalidade tentada. 
 b) crime material cujo resultado é a própria celebração do contrato licitatório. 
 c) crime para cuja configuração é exigido o dolo específico de auferir vantagem indevida para si ou para outrem. 
 d) crime de concurso necessário entre servidor público e particular que celebre o contrato licitatório. 
 e)  crime material para cuja configuração é exigida a demonstração do prejuízo à administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856703

Questão 12: VUNESP - Proc Jur (CM M Alto)/CM Monte Alto/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No que concerne, única e expressamente, ao processo e procedimento judicial previstos na Lei no 8.666/93, é correto afirmar que 

 a)  não se admite ação penal privada subsidiária da pública. 
 b)  como regra, a ação penal é pública condicionada à representação. 
 c)  o acusado pode arrolar até 8 (oito) testemunhas em sua defesa. 
 d)  a sentença deve ser proferida oralmente, ficando registrada em mídia anexada ao processo. 
 e)  da sentença cabe apelação, a ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/911454

Questão 13: VUNESP - Adv (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito da nº Lei 8.666/93, é correto afirmar que 

 a)  os crimes nela previstos, se relacionados a licitações promovidas pelo Município, serão de ação pública condicionada à representação da Câmara dos Vereadores. 
 b)  no processo e julgamento dos crimes nela previstos poderá a defesa arrolar até 08 testemunhas. 
 c)  da sentença de julgamento dos crimes nela previstos caberá Apelação, interponível no prazo fatal de 03 dias. 
 d)  os magistrados que verificarem em autos ou documentos de que conhecerem a ocorrência de crimes nela definidos, remeterão cópias ao Ministério Público, para

oferecimento de denúncia. 
 e)  encerrada a instrução do processo para julgamento dos crimes nela previstos, as partes apresentarão alegações finais, no prazo de 10 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961176

Questão 14: Unifil - Of Ad (CM Nov Itaco)/CM Novo Itacolomi/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Do Processo e do Procedimento Judicial, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública condicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.

II. No processamento e julgamento das infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, aplicar-seão,
subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

III. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 (cinco) dias.
 
IV. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua
autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989538

Questão 15: Unifil - AAd (Mandaguaçu)/Pref Mandaguaçu/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Dos Crimes e das Penas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
 

I. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena -
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
 
II. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - detenção, de 2 (dois)
a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
 
III. 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: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
 
IV. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 
V. 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: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
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 a) Apenas uma assertiva está correta.
 b) Todas as assertivas estão corretas.
 c) Apenas duas assertivas estão corretas.
 d) Apenas três assertivas estão corretas.
 e) Apenas quatro assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999883

Questão 16: VUNESP - ACI (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com relação a licitações, é correto afirmar:

 a)  devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.666/93, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, constitui
crime e pode caracterizar ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

 b)  é possível a prorrogação do prazo de vigência de Ata de Registro de Preços desde que o prazo inicialmente estipulado não ultrapasse um exercício financeiro e a
duração total seja compatível com o período de validade das propostas.

 c)  a aquisição de componentes de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos de propriedade do poder público, constitui hipótese
de inexigibilidade de licitação.

 d)  na modalidade pregão do tipo maior desconto, as propostas serão julgadas e classificadas pelo pregoeiro em ordem crescente, cabendo a essa autoridade decidir
motivadamente a respeito da aceitabilidade das três primeiro classificadas.

 e)  é possível exigir garantia de proposta em certames na modalidade concorrência ou tomada de preços regidos pela Lei nº 8.666/1993, bem como em licitações na
modalidade pregão regidas pela Lei nº 10.520/2002, e no Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/2011).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033413

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Direito/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em processo licitatório realizado pela fazenda pública estadual, Rui elevou arbitrariamente os preços das mercadorias que seriam adquiridas, sendo, por isso, condenado
à pena de detenção e multa.

Nesse contexto, a pena de multa arbitrada a Rui, de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/1993, será 

 a) dispensada, caso os índices de cálculo forem inferiores a 2% do valor do contrato licitado. 
 b) descontada da garantia prestada pelo contratado. 
 c) revertida ao fundo penitenciário. 
 d) calculada em índice superior a 5% do valor do contrato celebrado com dispensa de licitação. 
 e) estimada com base no valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível por Rui.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037670

Questão 18: IDIB - Adv (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Assinale abaixo a pena aplicável ao criminoso que frauda a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: 

 a)  Admoestação verbal. 
 b)  Prisão simples. 
 c)  Detenção. 
 d)  Reclusão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048923

Questão 19: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
João, agente público municipal, com vontade livre e consciente, inexigiu licitação fora das hipóteses previstas em lei, agindo em comunhão de ações e desígnios com
Alberto, sócio-administrador da sociedade empresária contratada ilegalmente, que comprovadamente concorreu para a consumação do ato e dele se beneficiou.
 
Sob o prisma criminal, ao analisar o caderno investigatório que apurou os fatos, o Promotor de Justiça de Investigações Penais deve concluir que:

 a)  João e Alberto praticaram crime de menor potencial previsto na Lei de Licitações, cuja pena não ultrapassa 2 (dois) anos;
 b)  João e Alberto praticaram crime previsto na Lei de Licitações, cuja pena é de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
 c)  João e Alberto praticaram crime contra a Administração Pública, cuja pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos;
 d)  João e Alberto não praticaram crime, mas devem ser responsabilizados na esfera da improbidade administrativa;
 e)  João praticou falta funcional prevista na lei de regência, e Alberto responde pelo ressarcimento ao erário, mas não houve crime.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067841

Questão 20: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Analise as afirmativas:

I. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena:
detenção, de 3 a 5 anos, e multa.

II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.
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III. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena:
detenção, de 3 a 5 anos, e multa.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150971

Questão 21: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, incorre em pena de
detenção de 3 a 6 anos, e multa. As ações abaixo incorrem na mesma pena, exceto: 

 a)  elevando arbitrariamente os preços. 
 b)  vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. 
 c)  entregando uma mercadoria por outra. 
 d)  alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
 e)  admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150972

Questão 22: QUADRIX - Adv (CRF PR)/CRF PR/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A  Lei  n.º  8.666/1993  estabelece  normas  gerais  sobre  licitações e  contratos administrativos  pertinentes a  obras e  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras, 
alienações  e  locações no âmbito  dos  Poderes  da União,  dos estados, do  Distrito  Federal  e  dos  municípios. No Capítulo IV – Das
Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, na Seção III, há  a disposição dos crimes e das penas relativos à licitação. De 
acordo com Lei n.º 8.666/1993, assinale a alternativa correta.  

 a)   O  agente  público  que  dispensar  ou  inexigir  licitação,  fora das hipóteses previstas em lei, estará cometendo  crime.  Contudo,  aquele  que  tenha 
concorrido  para  consumação da ilegalidade não poderá ser penalizado. 

 b)  Aquele que frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o  objetivo de obter para outrem vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação, não estará  cometendo irregularidade sujeita à detenção. 

 c) Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa  ou profissional declarado como inidôneo é considerado  como crime previsto na lei em comento.  
 d)   A  devassa  do  sigilo  da  proposta  apresentada  em  procedimento  licitatório  não  poderá  ser  considerada  como crime punível com detenção e multa.  
 e)   O licitante que se abstém ou desiste de licitar, em razão  de vantagem oferecida, não poderá sofrer nenhum tipo  de penalidade. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184124

Questão 23: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Mévio, proprietário da empresa X, foi denunciado pelo Ministério Público de ter fraudado licitação, mediante ajuste de preço com outro concorrente. Citado do
oferecimento da denúncia, por intermédio do advogado constituído, apresentou resposta escrita, arrolando 5 testemunhas. Encerrada a instrução, a defesa apresentou
alegações finais, no prazo de 05 dias, pleiteando a absolvição. Em sentença, contudo, Mévio foi condenado, pelo crime imputado, à pena de 02 anos de reclusão.
Intimada a defesa da sentença, no prazo de 08 dias, interpôs-se recurso de apelação.
 
Diante da situação hipotética e, tendo em vista as disposições da Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa correta.

 a)  O recurso de apelação é tempestivo, posto que interposto dentro do prazo legal de 08 (oito) dias.
 b)  Na contagem dos prazos previstos na Lei nº 8.666/93, incluir-se-á o dia do início e o dia do vencimento.
 c)  No processo e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 8.666/93, o número máximo de testemunhas que tanto a defesa quanto à acusação pode arrolar é de 03

(três).
 d)  O recurso de apelação é intempestivo, já que não interposto dentro do prazo legal de 03 (três) dias.
 e)  No processo e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 8.666/93, há previsão expressa de apresentação das alegações finais, por escrito, no prazo de 05 (cinco)

dias.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256392

Questão 24: FUNDATEC - Fisc (Pref C Bicaco)/Pref Coronel Bicaco/Contratos/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Ao tratar dos crimes e das penas em relação aos processos de contratação de serviços e aquisição de bens, a Lei de Licitações (Seção III da Lei nº 8.666/1993)
estabelece pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa, para ações como:

I. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.

II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.

III. 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.

Quais estão corretas? 
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 a)  Apenas I. 
 b)  Apenas II. 
 c)  Apenas III. 
 d)  Apenas I e II. 
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296322

Questão 25: FAFIPA - Ag ProfS (CREA PR)/CREA PR/2019
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Sobre os crimes e penas previstas na Lei nº 8.666/93, analise as assertivas e assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou
cancelamento de registro do inscrito: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

 b)  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 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: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 d)  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 e)  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: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1335996

Questão 26: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considere os artigos a seguir.
 

Art. 325 do Código Penal prevê “Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”.
Art. 94 da Lei Nº 8.666/93 (Lei de Licitações) estabelece “Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar-lhe a terceiro o
ensejo de devassa-lo”.

 
Sobre esses dois tipos penais, analise as assertivas a seguir.
 

I. O Art. 94 da Lei de Licitações revogou o Art. 325 do Código Penal.
II. Quem comete o crime do Art. 94 da Lei de Licitações também pratica o crime do Art. 325 do Código Penal.
III. Em caso de concurso aparente de normas entre esses dois tipos penais e sendo caso de crime contra as licitações, o conflito será resolvido pelo princípio da
subsidiariedade.
IV. Em caso de concurso aparente de normas entre esses dois tipos penais e sendo o caso de crime contra as licitações, o conflito será resolvido pelo princípio da
especificidade.

 
Sobre essas assertivas, pode-se afirmar:

 a) I e III são verdadeiras.
 b)  I e II são falsas.
 c)  II e III são verdadeiras.
 d)  apenas IV é verdadeira.
 e)  III e IV são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578069

Questão 27: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Na hipótese de um servidor público 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, 

 a)  em razão do crime ser de menor potencial ofensivo, são cabíveis a transação penal e a suspensão condicional do processo. 
 b)  o delito praticado é punível tanto na modalidade dolosa como na culposa. 
 c)  a instauração de licitação é mero exaurimento do crime, não sendo obrigatória a sua ocorrência para a consumação do crime. 
 d)  o delito praticado é punível com reclusão. 
 e)  o agente terá praticado crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321, do Código Penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592935

Questão 28: PR4 (UFRJ) - Tec (UFRJ)/UFRJ/Contabilidade/Geral/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente, entregando uma mercadoria por outra, prevê pena de: 

 a) suspensão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
 b) detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
 c) advertência formal e multa. 
 d) detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
 e) suspensão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem multa.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/605095

Questão 29: IESES - NeR (TJ AM)/TJ AM/Remoção/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

 a)  Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 b)  Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 c)  Pena - reclusão, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 d)  Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637252

Questão 30: FCC - Ana Gest (SABESP)/SABESP/Contabilidade/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considere as seguintes assertivas:

I.  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.

II.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.

III.  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.

IV.  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, são crimes e estão sujeitos a pena de detenção e multa o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/645985

Questão 31: IBFC - AnaSR (CM F Santana)/CM Feira de Stana/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Haverá fraude, em prejuízo da Fazenda Pública, caso o procedimento licitatório instaurado para venda ou aquisição de mercadorias ou bens, ou contrato que dele
decorra, se verifique diante da seguinte conduta:

 a) mantendo a substância, a qualidade ou a quantidade da mercadoria fornecida
 b) tornando, por qualquer modo, menos onerosa a proposta ou a execução do contrato
 c) aumentando os preços ou valores
 d) vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664971

Questão 32: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Qualquer agente público que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade, segundo a Lei Federal Nº 8.666/93, está 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)  2 (dois) a4 (quatro) anos. 
 b)  2 (dois) a3 (três) anos. 
 c)  3 (três) a5 (cinco) anos. 
 d)  6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670983

Questão 33: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O crime de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, descrito no art. 89, da Lei nº 8.666/1993, 

 a)  é forma qualificada de condescendência criminosa. 
 b)  constitui modalidade de prevaricação administrativa agravada pelo resultado. 
 c)  somente é punível quando produz resultado danoso ao erário. 
 d)  exige o dolo do agente, mas é culposo na sua modalidade privilegiada. 
 e)  deixa de ser punível quando exaurido o contrato administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676727

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19607353/imprimir 8/36

Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No item seguinte, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, crime contra a
criança e adolescente e crimes licitatórios.
 
Alfredo foi acusado pelo MPF de cometer crime de fraude em licitação realizada por órgão federal. Após regular processamento da ação penal, o juiz reconheceu Alfredo
como autor material da conduta. Nessa situação, além da pena privativa de liberdade, Alfredo estará sujeito, cumulativamente, à pena de multa, à proibição de contratar
com o poder público, à suspensão temporária dos direitos políticos e à obrigação de ressarcir o erário pelos danos causados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684239

Questão 35: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Engenheiro Civil/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei Federal nº 8.666/1993 caracteriza como crime 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 e, para este crime, define a pena de
multa e detenção de 

 a)  2 a 4 anos. 
 b)  6 meses a 1 ano. 
 c)  5 a 7 anos. 
 d)  6 a 8 anos. 
 e)  7 a 9 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750406

Questão 36: FAFIPA - ALeg I (CM F Iguaçu)/CM Foz do Iguaçu/2018
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Conforme o disposto na Lei 8.666/1993, é CORRETO afirmar que: 

 a)  Quando os servidores públicos cometem um dos crimes definidos na Lei 8.666/1993, além das sanções penais, também ficam sujeitos à perda do cargo,
emprego, função ou mandato eletivo. 

 b)  Para a Lei 8.666/1993, só são considerados servidores públicos aqueles que exercem cargo, função ou emprego público mediante remuneração. 
 c)  Os crimes previstos na Lei 8.666/1993 são de ação penal privada, cabendo à Administração Pública promovê-la. 
 d)  No processo e julgamento das infrações penais previstas na Lei 8.666/1993, é proibida a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1054245

Questão 37: IBFC - Tec Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, assinale a alternativa correta sobre a pena pela prática que dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450328

Questão 38: IBFC - Tec Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, assinale a alternativa correta sobre a pena pela prática de fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública,
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços. 

 a)  Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa 
 b)  Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa 
 c)  Detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa 
 d)  Reclusão, de 3 (três) a 4 (quatro) anos, e multa 
 e)  Reclusão, de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, e multa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450329

Questão 39: IBFC - Tec Reg (AGERBA)/AGERBA/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, assinale a alternativa correta sobre a ação penal resultante de aplicação da referida lei. 

 a)  Os crimes definidos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la 
 b)  Os crimes definidos na referida lei são de ação penal pública condicionada à representação, cabendo ao ofendido promovê-la 
 c)  Os crimes definidos na referida lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao ofendido promovê-la
 d)  Os crimes definidos na referida lei são de ação penal privada, cabendo ao Ministério Público promovê-la 
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 e)  Os crimes definidos na referida lei são de ação penal privada, cabendo ao ofendido promovê-la
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/450330

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/SEDF/Direito e Legislação/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O prefeito de determinado município utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB) para pagamento de professores e para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica das crianças em idade
escolar do município.
 
Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar
situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente a sua sobrinha, que desconhecia
o esquema fraudulento.
 
A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item a seguir.
 
A sobrinha de Mauro poderá ser responsabilizada criminalmente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/464501

Questão 41: CONSULPLAN - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Contadoria/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Segundo o Art. 96. da Lei nº 8.666/93, tem como pena de três a seis anos e multa, aquele que fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, destas entre outras formas:

I. Elevando os preços, mesmo que conste em contrato. 
II. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. 
III. Entregando uma mercadoria por outra.

Estão corretas as afirmativas 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/468404

Questão 42: VUNESP - Ana (CRBio 01)/CRBio 01/Advogado/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei no 8.666/93 (Licitações), na parte que disciplina o processo e julgamento dos crimes nela previstos, 

 a)  estabelece que referidos crimes são de ação penal pública, condicionada à representação do ente público vítima. 
 b)  prevê que o interrogatório do réu é feito no início do processo e, após sua realização, inicia-se o prazo para a apresentação da defesa escrita. 
 c)  estatui que da sentença cabe recurso em sentido estrito. 
 d)  confere aos Tribunais ou Conselhos de Contas jurisdição para processar e julgar os crimes nela previstos. 
 e)  é omissa quanto à aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Brasileiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/472017

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE RR)/MPE RR/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com referência aos crimes, às penas e ao processo judicial previstos na Lei de Licitações e Contratos, julgue os seguintes itens.

I Dispensa de licitação em situação estranha às hipóteses taxativas previstas em lei constitui crime passível de punição com pena de detenção e multa fixada na
sentença a ser revertida à fazenda federal, distrital, estadual ou municipal, conforme o caso.

II Em casos de crimes previstos na lei em apreço, a ação penal é pública incondicionada e a sua promoção cabe ao MP.

III Em relação aos crimes previstos na lei em questão, não será admitida ação penal privada subsidiária da pública.

IV Quando os autores dos crimes previstos na referida lei forem ocupantes de cargo em comissão ou exercerem função de confiança em órgão da administração
pública direta ou indireta, a pena imposta será acrescida da terça parte.

Assinale a opção correta. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/495723
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Questão 44: Instituto AOCP - Asses (CM Maringá)/CM Maringá/Legislativo/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Sobre os crimes e penas previstos na Lei nº 8666/93, quem dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, terá

 a)  pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
 b)  pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
 c)  pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
 d)  pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
 e)  pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos ou multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/510152

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com relação aos crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos da administração pública, 

 a) o crime de frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação, pode ser imputado somente a funcionário público. 

 b) todos os crimes tipificados na referida lei são de ação penal pública condicionada, não dependendo, para sua promoção, do MP. 
 c) é incabível, nas hipóteses dessa legislação, a propositura de ação penal privada subsidiária da pública uma vez que a mencionada lei se refere a crimes de ação

penal pública. 
 d) é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade. 
 e) o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais configura-se pela exigência do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo

prejuízo à administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/540095

Questão 46: VUNESP - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Se alguém dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, a Lei nº 8.666/93 prevê, expressamente, como penalidade para essa conduta, 

 a)  detenção e multa. 
 b)  apenas multa de até 100 salários-mínimos. 
 c)  proibição de contratar com o poder público. 
 d)  suspensão dos direitos políticos. 
 e)  multa de até 100 vezes o valor do prejuízo causado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577293

Questão 47: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Associe os crimes a seguir a suas respectivas penas, com base na Lei nº 8666/93:

CRIME

 Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.

 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.

 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.

 Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo.

PENA

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

As penas previstas para os crimes elencados são respectivamente: 

 a)  1, 2, 3 4. 
 b)  2, 1, 4, 3. 
 c)  1, 3, 2, 4. 
 d)  3, 2, 4, 1. 
 e)  4, 1, 2, 3.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597845

Questão 48: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19607353/imprimir 11/36

A promoção dos crimes de ação pública incondicionada previstos na Lei nº 8666/93 compete ao (à): 

 a)  Tribunal de Contas. 
 b)  Órgão de Controle Interno. 
 c)  Ministério Público. 
 d)  Poder Legislativo. 
 e)  Advocacia Geral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597847

Questão 49: FAU UNICENTRO - Adm (E-Paraná)/E-Paraná/2017
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Art. 89, lei 8666/93: Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Qual a pena para esse delito prevista neste artigo?

 a)  Detenção de 3 a 5 anos + multa.
 b)  Dois anos de prisão + multa.
 c)  Perda do cargo público + multa.
 d)  Exoneração e multa pecuniária.
 e)  Pena de 10 anos de prisão mais multa do valor do bem não licitado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/967631

Questão 50: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux FTU (SMTR RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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 é crime punido com a seguinte pena:

 a)  detenção, de dois a quatro anos, e multa
 b)  detenção, de três a cinco anos
 c)  reclusão, de um a três anos, e multa
 d)  reclusão, de dois a seis anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/345651

Questão 51: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Alexandre é servidor público civil estável do Estado do Rio de Janeiro atualmente ocupante do cargo de presidente da comissão permanente de licitação. No exercício de
suas funções, em conluio com seu primo Tarcísio, que comprovadamente concorreu para o ilícito, Alexandre dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei, de
maneira que a sociedade empresária que tem Tarcísio como sócio administrador foi contratada. Em matéria de infração penal, de acordo com Lei nº 8.666/93:

 a)  apenas Alexandre cometeu crime previsto na lei de licitações, cuja pena é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa;
 b)  ambos cometeram crime contra a administração pública previsto no Código Penal, cuja pena é de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
 c)  ambos cometeram crime previsto na lei de licitações, cuja pena é de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
 d)  apenas Alexandre cometeu crime contra a administração pública previsto no Código Penal, cuja pena é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa;
 e)  Tarcísio cometeu crime previsto na lei de licitações e Alexandre praticou crime contra a administração pública previsto no Código Penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/349465

Questão 52: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Joana, servidora pública municipal e membro da comissão permanente de licitação, no exercício da função pública, devassou o sigilo de proposta apresentada em
procedimento licitatório que tinha por objeto a aquisição pelo Município de gêneros alimentícios destinados às escolas da rede pública. De acordo com as disposições da
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de outras sanções, Joana praticou:

 a)  infração administrativa disciplinar, mas não cometeu infração penal;
 b)  ato de improbidade administrativa, mas não cometeu infração penal;
 c)  infração administrativa disciplinar, mas não cometeu ato de improbidade administrativa;
 d)  crime, cuja pena é de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa que será revertida à União;
 e)  crime, cuja pena é de detenção de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa que será revertida à Fazenda Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350077

Questão 53: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes de licitações, a ação penal é pública incondicionada porque 

 a)  são crimes que violam os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública. 
 b)  a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção

do desenvolvimento nacional sustentável. 
 c)  cabe ao ministério público promovê-la independentemente de provocação. 
 d)  o titular da ação penal somente poderá promovê-la mediante requisição do chefe do poder executivo. 
 e)  é do interesse público a publicidade dos atos licitatórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362399
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Questão 54: IESES - TPT (BAHIAGÁS)/BAHIAGÁS/Mecânico e Sistemas a Gás/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei 8666/93 – Lei de Licitações traz preceitos de cunho penal que tipificam condutas consideradas desviantes da normalidade. Considerando essas normas tipicamente
penais assinale a questão ERRADA. 

 a)  O produto da arrecadação de multa aplicada em razão de crime previsto na lei 8666/93, reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrito Federal, Estadual
ou Municipal. 

 b)  É crime, previsto na lei 8666/93, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à
celebração de contrato, que vier a ser invalidado pelo Judiciário. 

 c)  A Lei 8.666/93 incluiu dentre seus preceitos, normas de caráter penal, elencando tipos penais que tutelam especifica e amplamente a licitação e a contratação
administrativa, no que tange à probidade moral e financeira do Estado. 

 d)  Os artigos de cunho penal inseridos na Lei 8666/93, dizem respeito especificamente, ao descumprimento de prazo contratual e valor, conforme tenha sido
licitado. 

 e)  É crime, previsto na lei 8666/93 admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/373290

Questão 55: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes de licitações, 

 a)  a pena de multa reverte em favor do Fundo Penitenciário Nacional. 
 b)  admissível ação penal privada subsidiária da pública. 
 c)  a pena será acrescida da terça parte apenas quando o autor for ocupante de função de confiança. 
 d)  equipara-se a servidor público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas tãosomente as empresas públicas e as

sociedades de economia mista. 
 e)  a pena de multa consiste no pagamento de quantia calculada em índices percentuais, sempre tendo por base o valor da vantagem efetivamente obtida pelo

agente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394404

Questão 56: FUNRIO - Ana (CM NI)/CM Nova Iguaçu/Legislativo/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Pode-se afirmar que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo

 a)  excepcional o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
 b)  hipótese de dispensa de licitação a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
 c)  vedada a contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública.
 d)  crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/401941

Questão 57: FCC - Cons PL (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Suponha que uma Assembleia Legislativa de determinado estado brasileiro necessita adquirir novos computadores para substituir equipamentos obsoletos. Paulo, chefe
do setor de licitações da referida Assembleia Legislativa, autorizado pelo Presidente da casa, contrata diretamente com a empresa Y, dispensando o procedimento
licitatório, que, pelas características e pelo valor da operação, era necessário. Neste caso, Rodrigo e Matias, sócios-proprietários da empresa Y, beneficiados com a
dispensa da licitação para celebração de contrato com a Assembleia Legislativa, tendo concorrido dolosamente para a consumação da ilegalidade, 

 a)  não cometeram nenhum crime e também não estarão sujeitos a qualquer penalidade administrativa. 
 b)  não cometeram nenhum crime e estarão sujeitos apenas às penalidades administrativas decorrentes do cancelamento do contrato e devolução do dinheiro

recebido. 
 c)  cometeram crime de tráfico de influência, e estarão sujeitos à pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. 
 d)  cometeram crime de corrupção ativa, e estarão sujeitos à pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. 
 e)  cometeram crime previsto na lei de licitações, e estarão sujeitos à pena de detenção de 3 a 5 anos e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410682

Questão 58: VUNESP - Proc Jur (CM VP)/CM V Paulista/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Os crimes previstos na Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93) 

 a)  são de ação penal pública incondicionada. 
 b)  são de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou seja, do ente estatal lesado. 
 c)  são de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ou seja, do particular prejudicado pela conduta delituosa. 
 d)  não admitem ação penal privada subsidiária da pública. 
 e)  devem ter o respectivo processo penal submetido ao reexame necessário, caso a sentença seja absolutória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428244

Questão 59: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC PA)/PC PA/2016
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Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nicodemus, presidente de uma empreiteira, oferece a Caio, diretor de uma empresa concorrente, vantagem pecuniária para que este desista de participar do
procedimento licitatório promovido pela Administração do Estado do Pará. Nesta hipótese, assinale a alternativa correta. 

 a) O fato é típico penal, mas não prevê detenção, apenas medidas educativas como a obrigação de assistir palestras sobre ética na Administração Pública e
prevenção de fraudes em licitações. 

 b) No processamento e julgamento das infrações penais definidas na Lei de Licitações, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, ficam
afastadas as regras previstas na Lei de Execução Penal. 

 c) Nicodemus responde por afastar ou procurar afastar licitante, mas Caio não responde, mesmo que tenha aceitado a vantagem oferecida. 
 d) O fato é atípico, tendo em vista tratar-se de crime próprio e, portanto, não podendo ser praticado por particular. 
 e) Qualquer pessoa que tiver conhecimento do fato poderá provocara iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito ou verbalmente, informações sobre

o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431477

Questão 60: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
EM MATÉRIA DE CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: 

 a)   é incontroversa a necessidade de demonstrar o prejuízo ao erário na dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como na conduta de deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade; 

 b)  a denúncia precisa descrever como o beneficiário da dispensa ou inexigibilidade ilegal da licitação, para celebrar contrato com o Poder Público, concorreu para a
consumação da ilegalidade; 

 c)  a Lei n. 8.666, de 1993, zela pela preservação da moralidade administrativa correlacionada aos princípios da competitividade e da isonomia; 
 d)  há concurso aparente de normas entre o art. 89 da Lei n. 8.666 e o art. 1º, XI do Decreto-lei n. 201/67.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/709585

Questão 61: CETREDE - Proc LM (CM Caucaia)/CM Caucaia/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Analise as afirmativas a seguir sobre o crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação, previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93.

I. Tem como sujeito ativo o servidor público.

II. Esse ilícito penal também alcança o particular na medida em que concorra para a consumação da ilegalidade e beneficiase da dispensa ou inexigibilidade para
celebrar contrato com o Poder Público.
 
III. Tem como sujeito passivo a União, Estado-membro, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista ou
entidade controlada pela Administração Pública e a pessoa física que sofreu prejuízo.

IV. O crime consuma-se no momento em que a autoridade administrativa ratifica o ato de dispensa ou de inexigibilidade fora das hipóteses previstas em lei,
independentemente da existência de futura contratação do serviço ou da obra.

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830138

Questão 62: FUNDATEC - Ass Jur (CRQ 9 (PR))/CRQ 9 (PR)/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Supondo que um servidor público, dolosamente, dispense licitação fora de uma hipótese legal, ele estará sujeito ao crime capitulado no Art. 89 da Lei nº 8.666/1993, no
qual comete o ilícito aquele que “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade”. Nesse caso, o servidor poderá ser punido com pena de: 

 a)  Reclusão, de 5 (cinco) a 7 (sete) anos, e multa. 
 b)  Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) meses, ou multa. 
 c)  Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 d)  Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa. 
 e)  Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/903573

Questão 63: FUNRIO - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, define como crime o fato de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, estabelecendo para tanto a seguinte pena:

 a) detenção de 2 (dois) a três (anos).
 b) reclusão de 3 (três) anos.
 c) detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa.
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 d) detenção de 6 (seis) meses e multa.
 e) reclusão de 2 (dois) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973310

Questão 64: CONSEL - Cont (CM Cabreúva)/CM Cabreúva/2016
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Quando os autores dos crimes previstos na Lei de Licitação forem servidores públicos, além das sanções penais, estão sujeitos as sanções:

 a)  À perda da remuneração, atividade ou mandato de eleição.
 b)  À perda do cargo, emprego, atividade ou mandato de eleição.
 c)  À perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
 d)  À perda do trabalho, função ou mandato eletivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195904

Questão 65: FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Cometeu crime previsto na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), aquele que:

 a)  praticou delito de homicídio, matando um funcionário público que, à época do ilícito, era integrante da Comissão Permanente de Licitação;
 b)  apropriou-se, na qualidade de funcionário público, de valor de que detinha a posse em razão do cargo, que seria utilizado para pagar sociedade empresária

vencedora de licitação;
 c)  desviou, para si, valendo-se da função pública que exerce, os bens adquiridos pelo poder público após processo licitatório;
 d)  frustrou, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da

licitação;
 e)  subtraiu, para si, coisa alheia móvel decorrente da adjudicação do objeto da licitação, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/278039

Questão 66: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Engenharia Elétrica/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito do crime de dispensa irregular de licitação, considere:

I. A prévia instauração de inquérito policial é imprescindível para a propositura da ação penal pública pelo Ministério Público.

II. Na forma culposa, a pena será de multa de até 2% do valor do prejuízo causado ao erário.

III. É penalmente irrelevante a conduta formal de alguém que desatende as formalidades da licitação quando não há consequência patrimonial para o órgão
público.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283577

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com relação ao crime de dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação, previsto no art. 89, caput, da Lei n.º 8.666/1993 (Dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade), assinale a opção correta. 

 a) A persecução penal motivada pela prática do crime em questão dependerá de desaprovação das contas do governo por parte do tribunal de contas do estado em
que ocorrer a ausência de licitação. 

 b) Somente o servidor público poderá figurar como autor ou coautor do delito em apreço. 
 c) Não é preciso que o servidor público esteja no exercício de sua função pública para que reste configurado o referido crime, uma vez que o ato poderá ser

praticado por quem estiver, por exemplo, em gozo de férias de licença. 
 d) O delito em questão admite a modalidade culposa, caso em que a pena aplicável será diminuída em um terço. 
 e) Segundo o STF, configurar-se-á o referido delito, se for contratado advogado sem concurso público para a defesa do Estado junto a tribunais superiores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284379

Questão 68: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito do processo e do procedimento judicial previstos, expressamente, na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), é correto afirmar que 

 a) se a denúncia ao Ministério Público foi feita por comunicação verbal, o Promotor mandará o denunciante retornar posteriormente com a denúncia por escrito. 
 b) qualquer pessoa tem competência para provocar, para os efeitos dessa Lei, a iniciativa do Poder Judiciário, fornecendo-lhe informações sobre o fato e sua autoria,

bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. 
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 c) os crimes definidos nessa Lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 
 d) ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, os autos serão imediatamente remetidos

à conclusão para a sentença. 
 e) na hipótese de a notícia do crime ser constatada nos autos do processo judicial, o juiz remeterá cópias e documentos pertinentes para o Delegado de Polícia e

determinará a instauração do competente inquérito policial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286210

Questão 69: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ocupou a Presidência daquela Corte, frustrou o caráter competitivo de licitação que tinha por objeto a compra de
equipamentos de informática, mediante ajuste com empresa privada, no intuito de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, consistente
em recebimento de 10% do valor dos equipamentos adquiridos. Tal conduta, entre outras previsões, é crime previsto pela Lei Federal nº 8.666/93, como crime comum,
de competência para julgamento do 

 a) Tribunal Superior do Trabalho. 
 b) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
 c) Superior Tribunal de Justiça. 
 d) juízo de 1ª instância do Distrito Federal. 
 e) Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286224

Questão 70: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Sobre os crimes e sanções penais previstos na Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações), assinale a alternativa CORRETA. 

 a) O crime de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, previsto no artigo 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, não pode ter como sujeito ativo quem exerce cargo,
emprego ou função em sociedade de economia mista. 

 b) Nos casos de sentença condenatória por prática de algum dos crimes previstos na Lei n. 8.666/1993, a pena de multa deverá ser fixada em percentual, cuja base
corresponderá apenas ao valor da vantagem obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

 c) Quando os autores dos crimes previstos na Lei n. 8.666/1993 forem servidores públicos, além das sanções penais, estão sujeitos à sanção de perda da
remuneração do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

 d) Os crimes previstos na Lei n. 8.666/1993 sujeitam a pessoa jurídica às penas de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 e) Os crimes definidos na Lei n. 8.666/1993 são de ação penal pública incondicionada, não sendo admitida ação penal privada subsidiária da pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299796

Questão 71: FGV - Cont (Pref Niterói)/Pref Niterói/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Agentes públicos municipais responsáveis por determinado procedimento licitatório, com vontade livre e consciente, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em
lei. Assim agindo, na esfera penal, os servidores envolvidos incorreram em:

 a)  crime previsto na Lei nº 8.666/93, punível com pena de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
 b)  crime de licitação previsto no Código Penal, punível com pena de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa;
 c)  crime de corrupção ativa previsto no Código Penal, punível com pena de reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa;
 d)  mera infração disciplinar, punível com pena de demissão a bem do serviço público, e multa;
 e)  mero ato de improbidade administrativa, punível com perda da função pública e ressarcimento dos danos ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311684

Questão 72: FCC - JE TJSE/TJ SE/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, para a caracterização de crime de licitação, previsto no artigo 89 da Lei n.º 8.666/1993 (Dispensar ou inexigir licitação
fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade), 

 a)  basta o descumprimento da formalidade administrativa. 
 b)  é suficiente o dolo de desobedecer as normas legais do procedimento licitatório e do efetivo prejuízo ao erário. 
 c)  não há necessidade de demonstração de prejuízo efetivo ao erário. 
 d)  o prejuízo é presumido pelo descumprimento da formalidade. 
 e)  é imprescindível a comprovação do dolo específico de causar dano à Administração pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331107

Questão 73: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux Con (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com o expressamente disposto na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) sobre o processo e o procedimento judicial, é possível afirmar que da sentença cabe: 

 a)  apelação, interponível no prazo de quinze dias 
 b)  recurso ordinário, interponível no prazo de oito dias 
 c)  apelação, interponível no prazo de cinco dias 
 d)  recurso administrativo, interponível no prazo de dez dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336745
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Questão 74: SMA-RJ (antiga FJG) - TCI (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com o expressamente disposto na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) sobre crimes e penas, é possível afirmar que a conduta de admitir à licitação ou celebrar
contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo prevê pena de: 

 a)  detenção de três a seis anos e multa 
 b)  detenção de seis meses a dois anos e multa 
 c)  reclusão de quatro meses a três anos ou multa 
 d)  reclusão de seis a doze anos e multa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336864

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No que se refere a licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública federal, julgue o item que se segue.
 
Constitui crime previsto na Lei n.º 8.666/1993 pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/340549

Questão 76: FUNRIO - Cont (UFRB)/UFRB/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo,
possui a seguinte pena: 

 a)  advertência administrativa. 
 b)  multa e advertência administrativa. 
 c)  reclusão, de até dois anos. 
 d)  detenção, de seis meses a dois anos e multa. 
 e)  reclusão de um ano e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/409104

Questão 77: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O art. 89.da lei 8666/93, determina que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade ocasionará em: 

 a)  Pena - detenção, de 6 (seis) meses e exoneração automática. 
 b)  Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 c)  Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 d)  Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839768

Questão 78: FAUEL - Adv (CM Marialva)/CM Marialva/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com a lei 8.666/93, considera-se crime:

 a)  A dispensa da licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
 b)  Dispensar ou inexigir licitação nas hipóteses previstas em lei.
 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)  Não admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, quando obtiver o melhor preço ou serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/952414

Questão 79: DEPSEC UNIFAP - Ass Adm (UNIFAP)/UNIFAP/2015
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
CONSIDERE A LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PARA RESPONDER A QUESTÃO.
 
A referida Lei estabelece também penalidades para possíveis irregularidades em licitações públicas.

Analise se as afirmativas são VERDADEIRAS.

I - Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena -
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

II - Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal,
para celebrar contrato com o Poder Público.
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III - 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: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

IV - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Marque a opção CORRETA: 

 a)  Apenas I e II estão corretas. 
 b)  Apenas II e III estão corretas. 
 c)  Apenas I e IV. 
 d)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 e)  Nenhuma das afirmativas é verdadeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148888

Questão 80: CETRO - AFTM SP/Pref SP/Tecnologia da Informação/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Leia o caso fictício abaixo para responder à questão.
 
Júlio César é servidor público e um dos membros da comissão de julgamento do processo de licitação do órgão onde trabalha. O procedimento está sendo feito para a
aquisição de microcomputadores no valor de 68 mil reais. A modalidade de licitação é o convite. Supondo que, antes da data designada para a abertura dos envelopes e
dentro do prazo para entrega das propostas, Júlio César tenha aberto e revelado o conteúdo da proposta de um deles a terceiro interessado. A situação, caso seja
comprovada, 

 a) ensejará a anulação do procedimento licitatório, constituindo ilícito penal, podendo o membro da comissão sofrer pena de detenção de 2 a 3 anos, e multa. 
 b) ensejará a anulação do procedimento licitatório, pois, apesar da improbidade realizada pelo servidor público, a modalidade utilizada (convite) atenta contra os

princípios da moralidade e eficiência da Administração, já que o valor da compra não se encaixa nessa modalidade. 
 c) ensejará a anulação do procedimento licitatório, já que esse caso trata-se de dispensa de licitação por se enquadrar em outros serviços e compras de valor até

10% do limite previsto para a sua aquisição na modalidade convite. 
 d) não prejudicará o processo licitatório, pois os membros da comissão de julgamento estão vinculados ao princípio do julgamento objetivo, devendo eles se

apoiarem em fatores concretos pedidos pela Administração, delimitando, desse modo, a margem de valoração subjetiva no julgamento das propostas. 
 e) ensejará a revogação do processo licitatório por se tratar, esse caso, de hipótese de inexigibilidade de licitação, já que configura inviabilidade de competição,

sendo o ato do servidor público um equívoco não qualificado como grave.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/202666

Questão 81: VUNESP - Tec (PRODEST)/PRODEST/Organizacional/Administrativa/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Segundo a Lei n.º 8.666/93, art. 100, os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao(à) ____________ promovê-la.

Assinale a alternativa que, corretamente, preenche a lacuna. 

 a) Tribunal de Contas 
 b) Comissão Licitante 
 c) Administração 
 d) Ministério Público 
 e) Órgão Contratante

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/241656

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com base no disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item abaixo.

O administrador público que dispensar procedimento licitatório fora das hipóteses legais, sem, contudo, ocasionar qualquer dano ao erário, praticará delito previsto na Lei
n.º 8.666/1993.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256007

Questão 83: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando as disposições da Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, analise as afirmações a seguir e assinale a
alternativa correta.
 

l Constitui crime o ato de 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.

ll Constitui crime o ato de abster-se ou desistir de licitar, em razão da vantagem oferecida.

lll Constitui crime o ato de admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo.

lV Comete crime aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.
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 a) Apenas a afirmação I está correta. 
 b) Apenas II e IV estão corretas. 
 c) Apenas I e III estão corretas. 
 d) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 e) Todas as afirmações estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480365

Questão 84: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No cenário da Administração Pública, a licitação é um procedimento democrático de eleição de prestadores de serviços e fornecedores de bens, respeitando-se os
princípios gerais, norteadores dos atos do Poder Público, tais como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, dentre outros. A Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, regulamentou o art. 37, inciso XXI, da CF e instituiu normas de licitações e contratos. A respeito de seus dispositivos penais analise as assertivas
abaixo e responda:

I. O art. 89 da Lei que trata das condutas criminosas de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades
necessárias aos respectivos atos pode ser considerado uma norma penal em branco, uma vez que somente se compreende seu alcance consultando-se a parte
extrapenal da lei e especificamente, no caso, o disposto em seu art. 24;

II. O núcleo do tipo penal previsto no art. 90 da lei é constituído por condutas mistas alternativas, expressas pelos verbos frustrar (malograr, não alcançar o
objetivo esperado) ou fraudar (enganar, burlar), cujo objeto é o caráter competitivo do procedimento licitatório, sendo exigida à espécie normativa a presença de
elemento subjetivo específico, consistente no intento de obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

III. Constitui-se requisito para a configuração do ilícito penal do tipo previsto no art. 91, que trata do patrocínio de interesse privado perante a Administração que
gera licitação ou contrato futuramente invalidado pelo Poder Judiciário, o fato do agente aproveitar-se da sua condição privilegiada de funcionário público,
utilizando de seu prestígio perante os colegas de trabalho ou pelo fácil acesso a informações sigilosas, na forma preconizada pelo art. 321 do Código Penal;

IV. Na conduta típica criminosa prevista no art. 95, descrita como afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude, ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo, não incide o sistema da acumulação material, ou seja, apenas deve-se considerar a violência praticada para efeito de
gerar o próprio delito previsto na Lei de Licitações, não se exigindo que o juiz aplique, em cumulação, a pena referente ao crime compatível com a violência
praticada;

V. O crime previsto no art. 93 da Lei, consistente em impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, pode ser classificado
como comum, formal, praticado de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente.

 a)  Somente as assertivas I e V são corretas; 
 b)  Apenas as assertivas I, III e IV são corretas; 
 c)  Somente as assertivas II e IV são incorretas; 
 d)  Apenas as assertivas II e III são incorretas; 
 e)  Somente as assertivas II e V são corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/492367

Questão 85: CEV UECE - Temp NS (DAE CE)/DAE CE/Engenharia Civil/Pleno II/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Segundo a Lei Nº 8.666/93, de acordo com o Art. 90, a pena para quem 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 é detenção, de 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/590166

Questão 86: VUNESP - Ass (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/Serviços de Planejamento e Finanças/Planejamento e Finanças/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Os crimes definidos pela Lei n.º 8.666/93 são de ação penal pública incondicionada e, segundo o art. 101, qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa _________ ,
fornecendo-lhe, por escrito, informações referentes ao fato e à sua autoria, bem como às circunstâncias em que se deu a ocorrência.
 
Assinale a alternativa que, adequadamente, preenche a lacuna da frase.

 a)  do Tribunal de Contas
 b)  do Ministério Público
 c)  da Administração Pública
 d)  do Contratante
 e)  da Comissão responsável

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813605

Questão 87: VUNESP - Ass (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/Serviços de Planejamento e Finanças/Planejamento e Finanças/2014
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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Segundo a Lei n.º 8.666/93, a pena de multa por dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, art. 99, consiste no pagamento de quantia fixada na
sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
 
Assinale a alternativa que, corretamente, menciona os valores desses índices.

 a)  Os índices não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento) nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
 b)  Os índices não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento) nem superiores a 4% (quatro por cento) do valor do contrato.
 c)  Os índices não poderão ser inferiores a 5% (cinco por cento) nem superiores a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
 d)  Os índices não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento) nem superiores a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
 e)  Os índices não poderão ser inferiores a 5% (cinco por cento) nem superiores a 8% (oito por cento) do valor do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813606

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MS/TRE MS/Administrativa/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca das sanções penais para crimes praticados em licitações, assinale a opção correta. 

 a) Caberá, com exclusividade, à Advocacia Geral da União propor a ação para buscar a sanção penal e a reparação dos possíveis danos ao erário. 
 b) As penas previstas na legislação para os envolvidos nesses crimes são, exclusivamente, a prisão e a perda do cargo público. 
 c) Inexiste cumulatividade de penas, cabendo ao magistrado a escolha da pena mais indicada para o caso em análise. 
 d) Comprovado o superfaturamento decorrente de dispensa ou inexigibilidade de licitação, o fornecedor ou prestador do serviço contratado nessas condições

responderá solidariamente com o agente público pelo dano causado à Fazenda Pública. 
 e) A persecução penal para esses crimes se dará por intermédio de ação privada condicionada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/95959

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em 15 de janeiro de 2012, Fábio, com vinte anos de idade, sócio da empresa Diversões Ltda., pretendendo sagrar-se vencedor em licitação aberta para contratar a
execução de show comemorativo do aniversário da cidade de Brasília, coagiu moralmente o funcionário público Mateus, ameaçando ofender a integridade física de seus
filhos menores, se ele não introduzisse no edital licitatório cláusula que direcionasse o certame para favorecer sua empresa. Temeroso de que as ameaças se
concretizassem, Mateus elaborou o edital e dele fez constar cláusulas destinadas a assegurar a vitória da empresa de Fábio, frustrando, dessa forma, o caráter
competitivo da licitação. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

O sujeito ativo do crime de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, previsto em artigo da Lei de Licitações e Contratos, poderá ser tanto o
particular que concorre na licitação quanto o servidor público com atuação no procedimento licitatório, razão por que, na hipótese em questão, Fábio e Mateus poderiam
figurar no polo passivo de ação penal pertinente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106195

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em 15 de janeiro de 2012, Fábio, com vinte anos de idade, sócio da empresa Diversões Ltda., pretendendo sagrar-se vencedor em licitação aberta para contratar a
execução de show comemorativo do aniversário da cidade de Brasília, coagiu moralmente o funcionário público Mateus, ameaçando ofender a integridade física de seus
filhos menores, se ele não introduzisse no edital licitatório cláusula que direcionasse o certame para favorecer sua empresa. Temeroso de que as ameaças se
concretizassem, Mateus elaborou o edital e dele fez constar cláusulas destinadas a assegurar a vitória da empresa de Fábio, frustrando, dessa forma, o caráter
competitivo da licitação. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. 

Para a consumação do delito de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, previsto em artigo da Lei de Licitações e Contratos, seria necessário
que Mateus tivesse auferido vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106200

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, aos delitos previstos na Lei de Licitações e à aplicação de pena, julgue o item
consecutivo. 

Para a caracterização do delito de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou de deixar de observar as formalidades pertinentes a estas, é
indispensável a presença de dolo, não se admitindo culpa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106210

Questão 92: FCC - AssTec Leg (ALPB)/ALPB/2013
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Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considere as seguintes assertivas:

I. Os crimes definidos na Lei no 8.666/93, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

II. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos na Lei no 8.666/93 forem ocupantes de cargo em comissão ou de função
de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta
ou indiretamente pelo Poder Público. 

III. O impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos poderá ser aplicado às empresas ou aos profissionais que, em razão
dos contratos regidos pela Lei no 8.666/93 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 

IV. A conduta de “admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo” ensejará pena de detenção, de 6 (seis) meses a 4 (quatro) anos, e multa.

Nos termos da Lei no 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, está correto o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113315

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Deleg (PC BA)/PC BA/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação aos crimes contra a administração pública e aos delitos praticados em detrimento da ordem econômica e tributária e em licitações e contratos públicos, julgue
o item. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Pedro e Paulo simularam contrato de gestão com o objetivo de dispensar licitação em situação que não configurava hipótese de dispensa autorizada por lei. Em processo
criminal, Pedro foi condenado à pena de dois anos e um mês de detenção e Paulo, à pena de três anos e dois meses de detenção e, apesar de não ter sido comprovada a
obtenção de vantagem econômica, ambos foram condenados, ainda, ao pagamento de multa. 

Nessa situação hipotética, o juiz agiu corretamente ao aplicar a pena pecuniária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113858

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal. 

O prefeito de um município dispensou licitação, fora das hipóteses previstas na legislação de regência, para a contratação de pessoal e bens atinentes aos festejos de São
João na cidade. Nessa situação, o delito abstratamente previsto é uma infração penal em branco, homogênea ou de complementação homóloga, para cuja caracterização
é imprescindível a demonstração de prejuízo ou de dolo específico, por não ser delito de mera conduta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/124013

Questão 95: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Execução de Mandados/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A ação penal em crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) é 

 a) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório. 
 b) pública condicionada à representação pelo órgão público lesado. 
 c) exclusivamente privada, legitimados os vencidos no processo licitatório. 
 d) pública incondicionada em todas as hipóteses. 
 e) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório e o órgão público lesado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132707

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - Proc (BACEN)/BACEN/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação aos crimes contra a administração pública e aos previstos na Lei n.º 8.666/1993, assinale a opção correta. 

 a) Servidor do BACEN que, no exercício do cargo, celebrar contrato com empresa declarada inidônea, gerando prejuízo ao erário, com a destinação diversa de verbas
públicas prevista em lei, deve responder pelo crime de emprego irregular de verbas públicas. 

 b) Responderá por crime previsto na referida lei o servidor público que exija de concorrente em processo licitatório tributo que saiba indevido. 
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 c) Agente terceirizado que exerça a função de assistente de licitação no BACEN não responde por crime previsto na citada lei, por não ser servidor ou empregado
público, embora responda subsidiariamente por crime contra a administração pública. 

 d) O procurador do BACEN que praticar crime previsto na referida lei estará sujeito, além das sanções penais, à perda do cargo público. 
 e) Considere que um servidor público ocupante de cargo comissionado em órgão da administração direta tenha frustrado, mediante ajuste, o caráter competitivo de

procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem pessoal decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Nessa situação, a pena prevista para o crime
cometido pelo referido servidor será aumentada de um sexto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133693

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito de tipicidade, ilicitude, imputabilidade e crimes previstos na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item seguinte.
 
Segundo a Lei n.º 8666/1993, será punido o servidor público que admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarados inidôneos; porém, não
será punível o profissional declarado inidôneo que contratar com a administração pública, uma vez que a prévia verificação de inidoneidade deverá ser realizada
necessariamente por todos os órgãos públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/134008

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito de tipicidade, ilicitude, imputabilidade e crimes previstos na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item seguinte.
 
Os crimes previstos na Lei n.º 8666/1993 somente são puníveis quando o agente delituoso os pratica com dolo, seja esse direto, indireto ou eventual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/134011

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca da legislação penal especial e dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública, julgue o item subsequente.
 
Caso um procurador federal patrocinasse interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação cuja invalidação viesse a ser
decretada pelo Poder Judiciário, tal patrocínio caracterizaria a prática do delito de advocacia administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/138279

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com referência às penas e à sua aplicação, julgue o seguinte item.
 
Conforme a jurisprudência atual do STJ, o crime de dispensar ou não exigir licitação só se configura quando há prova do dolo específico do agente em causar dano à
administração pública e do prejuízo efetivo ao erário, não sendo bastante o dolo genérico de desobedecer às normas legais do procedimento licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/140922

Questão 101: FCC - Ana Con (MP TCE-MT)/TCE-MT/Direito/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes e sanções penais na licitação, Lei nº 8.666/1993, 

 a) a pena de multa será calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo
agente. 

 b) o crime de devassar o sigilo de proposta não alcança todas as modalidades de licitação, mas apenas a concorrência pública, por tratar-se de modalidade utilizada
para maiores contratações. 

 c) aplica-se somente a pena de multa quando cometidos na forma culposa. 
 d) não constitui crime o ato de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação. 
 e) aquele que, declarado inidôneo, participar de licitação, apresentando proposta, só comete crime se vier a celebrar contrato com a Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145665

Questão 102: FGV - ACE (TCE-BA)/TCE-BA/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com relação à Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), analise os itens a seguir.
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I. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade.

II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório.

III. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional que tenha sido declarado inidôneo, suspenso temporariamente de participar de licitação
ou impedido de contratar com a Administração.

Assinale a alternativa que indica o(s) item(ns) que apresenta(m) condutas criminalizadas por essa Lei. 

 a) Somente o item I. 
 b) Somente o item II. 
 c) Somente os itens I e II. 
 d) Somente os itens II e III. 
 e) Os itens I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/195824

Questão 103: VUNESP - Adv Leg (CMSC)/CM SC/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Leia o que segue.

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, cumprirá a pena de 

 a)  detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 b)  reclusão de 4 (quatro) anos. 
 c)  detenção de 6 (seis) a 8 (oito) anos, e multa. 
 d)  reclusão de 6 (seis) anos. 
 e)  detenção de 6(seis) meses, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/213929

Questão 104: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Ministério Público/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
À luz do Código Penal e da Lei no 8.666/93, não se classifica como servidor público ou equiparado: 

 a) diretor de autarquia. 
 b) diretor de sociedade de economia mista. 
 c) jurado no Tribunal do Júri. 
 d) mesário em eleições municipais. 
 e) defensor dativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289488

Questão 105: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Ministério Público/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No ambiente da Lei no 8.666/93, os núcleos típicos devassar e fraudar tem, respectivamente, o sentido normativo de 

 a) invadir e perscrutar. 
 b) conhecer e enganar. 
 c) agredir e ludibriar. 
 d) subtrair e falsificar. 
 e) tomar e induzir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289494

Questão 106: CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Advocacia/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação aos crimes previstos no Código Penal (CP) e na legislação especial, julgue o item a seguir.
 
O funcionário público que cometer crime que envolva licitação, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, além das sanções penais, estará sujeito à perda do cargo, da função ou
do emprego, ainda que se trate de delito tentado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/436378

Questão 107: FUMARC - Of Jud (TJM MG)/TJM MG/Oficial Judiciário/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei 8.666/1993 prevê, para processo e julgamento dos crimes licitatórios que, recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 
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 a)  10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em
número não superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir. 

 b)  15 (quinze) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data da citação, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não
superior a 10 (dez), e indicar as demais provas que pretenda produzir. 

 c)  20 (vinte) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data da juntada do mandado aos autos, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que
tiver, em número não superior a 3 (três), e indicar as demais provas que pretenda produzir. 

 d)  30 (trinta) dias a partir da citação, para apresentação de defesa escrita, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a
5 (cinco), e indicar as demais provas que pretenda produzir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/468484

Questão 108: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos casos de sentença condenatória por prática de crime envolvendo licitação (Lei nº 8.666/93), quando o réu é servidor público está sujeito à perda 

 a)  do emprego na hipótese exclusiva do delito ter sido consumado.
 b)  do cargo, da função ou do emprego, mesmo que se trate de delito tentado.
 c)  da função, mas não do mandato eletivo, mesmo que a hipótese seja delito tentado.
 d)  do cargo, somente se consumado o delito.
 e)  do cargo, mas não da função, ainda que se trate de delito tentado. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536756

Questão 109: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Especialista/Controle Interno - Auditoria/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A pena prevista para o crime de impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, conforme o art. 93 da Lei nº 8.666/93, será de:

 a)  Detenção, de 6 (seis) semanas a 2 (dois) meses, e multa.
 b)  Detenção, de 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, e multa.
 c)  Detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.
 d)  Detenção, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa.
 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/567295

Questão 110: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Pleno/Convênios/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
''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''. O texto constitui crime ao qual é prevista a seguinte pena:

 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 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.
 e)  Detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/567873

Questão 111: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Sênior/Jurídico/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências. Dentre os crimes descritos, possui previsão de pena de detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa:

 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, com o 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/570454

Questão 112: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Especialista/Licitações/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A pena correspondente ao crime de 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 é:

 a)  Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
 b)  Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
 c)  Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
 d)  Detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.
 e)  Detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/570604

Questão 113: DES IFSUL - Tec (IF SUL)/IF SUL/Assistente de Aluno/2013
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Tratando-se de crime contra a licitação pública, a Lei n.º 8.666, de 1993, prevê que, recebida a denúncia e citado o réu, este poderá apresentar defesa escrita no prazo
de

 a)  10 (dez) dias, contados da data de seu interrogatório.
 b)  30 (trinta) dias, contados da sua citação.
 c)  03 (três) dias, contados da sua citação.
 d)  15 (quinze) dias, contados da protocolização da denúncia,

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1351450

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito dos crimes contra a fé pública, dos crimes previstos na Lei de Licitações, bem como dos princípios e conceitos gerais de direito penal, julgue o item a seguir. 

A autoridade judiciária poderá impor, na sentença condenatória, a senador ou a deputado federal ou estadual que tenha cometido crime previsto na Lei de Licitações, a
perda do mandato eletivo, como efeito da condenação passada em julgado pela prática desse crime.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57811

Questão 115: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Administrativa/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Determinado Município da Federação, após a posse de seu prefeito, ocorrida em janeiro de 2001, iniciou as medidas necessárias ao cumprimento dos diversos tópicos do
programa de governo.

Entre os itens do referido programa de governo, constava a revitalização da festa de carnaval da cidade, restaurando uma de suas mais antigas tradições. 

O prefeito, recém-empossado, por não haver tempo hábil para a realização de procedimento licitatório, resolve afastálo sob o argumento de que as contratações
necessárias à realização da festa montavam, individualmente, menos de R$8.000,00 (oito mil reais) cada. 

Foram realizadas 4 (quatro) contratações distintas com um mesmo fornecedor, que somadas montavam R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

O carnaval se realizou e posteriormente pendeu sobre o prefeito da cidade uma ação penal pelo cometimento do crime tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/93. 

Tendo em mente o caso concreto acima narrado, assinale a opção que esteja em consonância com recente julgado da corte especial do STJ. 

 a) O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 exige dolo específico.
 b) O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 pode prescindir do efetivo dano ao erário.
 c) Ainda que a contratação tivesse sido custeada por recursos privados oriundos de patrocínio, o tipo penal estaria configurado.
 d) Não era exigível do tribunal de contas fiscalizador da municipalidade em tela o encaminhamento de cópia do processo de tomada de contas ao Ministério Público.
 e) A empresa contratada deve ser penalizada porquanto fora beneficiada pela dispensa ilegal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64517

Questão 116: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Prevenção da Corrupção e Ouvidoria/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando disposições criminais atinentes às licitações públicas, de que trata a Lei n. 8.666/93, é correto afirmar que: 

 a) perturbar ato de procedimento licitatório não caracteriza hipótese de crime previsto na Lei n. 8.666/93, mas enseja perdas e danos.
 b) os crimes definidos na Lei n. 8.666/93 sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou

mandato eletivo, ainda que simplesmente tentados.
 c) admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, apesar de reprovável e caracterizador, em tese, de ato de improbidade

não configura crime previsto na Lei n. 8.666/93.
 d) caso alguém, no curso de processo licitatório, afaste licitante por meio de violência ou grave ameaça, responderá por crime de ameaça, uma vez que inexiste

disposição específica na Lei n. 8.666/93, para essa hipótese.
 e) a alteração de substância ou qualidade de produto, em prejuízo da fazenda pública, entregue à administração, em cumprimento de contrato decorrente de

procedimento licitatório, apesar de sujeitar o fraudador a ressarcir aos cofres públicos, não implica em responsabilidade criminal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64609

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Julgue o item a seguir, que versa sobre crimes relacionados às licitações e delitos contra a fé pública e as relações de consumo. 

A caracterização do ilícito de dispensa irregular de licitação prescinde da comprovação do prejuízo ao erário, sendo suficiente, para que o crime se configure, a ocorrência
da mera dispensa e do dolo específico.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/70689

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.

Determinado servidor público admitiu, em licitação sob sua responsabilidade, a participação de empresa declarada inidônea. Posteriormente, a licitação foi cancelada, por
meio de ato de autoridade hierarquicamente superior ao referido servidor. Nessa situação, o servidor estará sujeito à perda do cargo que exerce.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75512

Questão 119: FEMPERJ - ACE TCE RJ/TCE-RJ/Controle Externo/Direito/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Na condição de Prefeito do Município de Pasárgada, Manuel Bandeira realizou, de forma continuada, durante o ano de 2005, contratações irregulares de obras e serviços
públicos, utilizando indevidamente rendas públicas em benefício de terceiros, causando com isso prejuízo ao Erário municipal, mediante fraude ao devido procedimento
licitatório, além de negar vigência à lei federal. Por meio de procedimento investigatório, o Ministério Público logrou reunir elementos que comprovam a reiterada prática
de procedimentos licitatórios eivados de vícios de forma e de conteúdo, além de direcionamento e favorecimento de licitantes. De forma resumida, o Prefeito determinava
a compra de materiais, por carta-convite, em valores superiores a R$ 95.000,00, sendo anexadas certidões relativas a empresas diversas emitidas no mesmo horário, em
claro indício de que houve montagem do procedimento para direcionar o resultado. Foi o agente denunciado nas disposições dos arts. 89, caput ("Dispensar ou inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade"), e 90 ("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"), ambos da Lei nº 8.666/93, bem como art. 1º, incisos II ("utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens,
rendas ou serviços públicos") e XIV, primeira figura ("Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar motivo de recusa
ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente"), do Decreto-lei nº 201/67, combinados com os arts. 69, 70 e 71 do Código Penal. Analisando a denúncia,
após o devido trâmite procedimental, o Julgador recebeu parcialmente a acusação, estabelecendo: 

I. com referência do crime previsto no art. 90 da Lei de Licitações, a doutrina sustenta que sua consumação dá-se com o mero ajuste, combinação ou adoção do
expediente no procedimento da licitação, independente da efetiva adjudicação ou obtenção da vantagem econômica, sendo o crime formal; 

II. o crime de responsabilidade dos prefeitos municipais, do art. 1º, inciso II, criminaliza o denominado "peculato de uso", tipificando como crime funcional a conduta de
utilizar-se o agente público municipal, indevidamente, sem animus domini, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos, não sendo esta figura
penal configurada na hipótese apresentada, ante ao manejo de dinheiro pelo agente; 

III. embora contrários a preceitos licitatórios, os dispêndios realizados pelo agente se fizeram, na ótica das normas orçamentário-financeiras, de acordo com o
preceituado para a modalidade licitatória escolhida (carta-convite), não sendo correto imputar os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais; 

IV. não houve dispensa ou inexigibilidade indevidas de licitação, mas fraudes decorrentes da adoção de modalidades impróprias de certame licitatório. 

Estão corretas as assertivas: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77522

Questão 120: FEMPERJ - ACE TCE RJ/TCE-RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes contra as licitações (Lei nº 8.666/93), é correto afirmar: 

 a) os crimes, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à suspensão do cargo, emprego, função
ou mandato eletivo; 

 b) a lei adota o mesmo conceito de "funcionário público" usado pelo Código Penal; no entanto, quando trata do "funcionário público por equiparação", adotou
formulação mais abrangente que o legislador do Código; 

 c) as infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e não 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; 

 d) os crimes contra as licitações, em razão da existência de restrição legal e da natureza do bem jurídico tutelado, não podem figurar como "crimes antecedentes"
para fins de delito de lavagem de dinheiro; 

 e) o legislador estabeleceu duas espécies de sanção, a penal e a administrativa de suspensão do cargo, emprego, função ou mandato eletivo, sendo que as duas
sanções são autônomas e podem ser aplicadas cumulativamente, em razão de possuírem naturezas diversas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77635

Questão 121: CETRO - Ana Mun (Manaus)/Pref Manaus/Administrativa/Administração/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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Segundo a legislação pertinente, um funcionário público que, em um processo licitatório, afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, pode, se comprovada a falta, ser processado e, se condenado, sofrerá a seguinte pena: 

 a) detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, além da pena correspondente à violência.
 b) detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos e multa, além da pena correspondente à violência. 
 c) detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, além da pena correspondente à violência. 
 d) detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, além da pena correspondente à violência. 
 e) detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa, além da pena correspondente à violência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/163933

Questão 122: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação aos procedimentos previstos na Lei n. 8.666/93, que instituiu as normas de licitações e contratos da Administração Pública, assinale a afirmativa correta. 

 a) Todos os crimes definidos na lei de licitação e contratos são de ação penal pública incondicionada. 
 b) Somente a vítima poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria, bem como as

circunstâncias em que se deu a ocorrência. 
 c) Não será admitida ação penal privada subsidiária da pública. 
 d) Da sentença caberá apelação, interponível no prazo de 10 (dez) dias

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/239663

Questão 123: AOCP - Aud (TCE-PA)/TCE-PA/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A respeito da Lei Federal nº 8666/93 (Lei de Licitações), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
 

I. 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 constitui crime.
 
II. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, constitui contravenção penal.
 
III. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública condicionada à representação, cabendo ao Ministério Público promovê-la.
 
IV. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua
autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400977

Questão 124: CEFETBAHIA - Ana (CREF 13)/CREF 13/Contador/2012
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei 8.666/93, no seu artigo 89, qualifica como crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade e estipula a pena de: 

 a)  detenção de 2 (dois) a 3 (três) anos e multa. 
 b)  detenção de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa. 
 c)  detenção de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa. 
 d)  detenção de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e multa.
 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/1219140

Questão 125: FCC - Proc (MP TCE-SP)/TCE-SP/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
NÃO haverá crime se o agente, por conta de contrato decorrente de licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, 

 a) elevar arbitrariamente os preços. 
 b) vender como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 
 c) entregar uma mercadoria por outra. 
 d) alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 
 e) tornar, justamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23683

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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Julgue o item seguinte, relativo às licitações e aos contratos administrativos. 

Comete crime o servidor público que a terceiro fornece envelope lacrado contendo uma proposta, para que esse terceiro a devasse.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48405

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando a teoria do direito penal, a lei penal em vigor e a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), julgue o item subsequente. 

Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, realizar modalidade de licitação em desacordo com a lei ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade são condutas previstas como crime na Lei de Licitações.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48430

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considerando a teoria do direito penal, a lei penal em vigor e a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), julgue o item subsequente. 

Para os fins de aplicação dos dispositivos penais contidos na Lei de Licitações, equipara-se a servidor público aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, incluídas as sociedades de economia mista. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48432

Questão 129: FCC - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Jurídica/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Considere os seguintes bens e serviços: 

I. Produzidos no País. 

II. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

III. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e tecnologia no País.

A Lei no 8.666/93 (institui normas para licitações e contratos da Administração pública) estabelece que é crime previsto no art. 93 a fraude na apresentação de proposta
quanto aos bens e serviços relacionados em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62735

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC ES)/PC ES/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca das disposições constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal, julgue o item a seguir.
 
Em razão da relevância do bem jurídico penal tutelado, a Lei de Licitações estabelece tipos penais específicos, aos quais comina, via de regra, a pena de reclusão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/845383

Questão 131: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2011
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Com referência a contratos administrativos e licitações, julgue o item que se segue.

O agente público que devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório cometerá crime.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1346803
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Questão 132: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes relativos a licitação, crimes contra a fé pública e crimes contra as relações de consumo, julgue o item a seguir.

Segundo entendimento do STF, o prefeito municipal, apenas quando for ordenador de despesas, pode ser processado criminalmente pelos crimes previstos na Lei das
Licitações, se a acusação o enquadrar como mentor intelectual dos crimes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43620

Questão 133: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Assinale a alternativa correta a respeito do processo e do procedimento judicial da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos). 

 a) Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos dessa Lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e sua autoria,
bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência, não sendo, porém, admitida comunicação verbal. 

 b) Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de
15 (quinze) dias a cada parte para alegações finais. 

 c) Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 
 d) Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar

documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 8 (oito), e indicar as demais provas que pretenda produzir. 
 e) Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 10 (dez) dias, contados da efetiva ciência da decisão de primeira instância.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98844

Questão 134: FUNRIO - AnaTA MPOG/MPOG/S1/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
De acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, possui pena de 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/164364

Questão 135: FUNRIO - Assit II (SEBRAE PA)/SEBRAE PA/Jurídica/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Dos Crimes e das Penas, previstas na Lei 8666/93 e atualizações, marque a alternativa INCORRETA. 

 a)  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, 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 exigibilidade. Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. 

 b)  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: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 c)  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena -
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 d)  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
 e)  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse publico perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja

invalidação vier a ser decretada pelo Poder Legislativo. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/170774

Questão 136: FGV - Del Pol (PC AP)/PC AP/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Maurício e Sandoval, sócios da empresa 007 Construções Ltda., decidem participar de uma concorrência pública realizada pela Secretaria de Obras do Estado do Amapá
para seleção da empresa encarregada de construir um estádio de futebol com vistas à Copa do Mundo que se realizará no Brasil.

Como a empresa não dispõe dos documentos exigidos pelo edital – especificamente a comprovação de realização de obra semelhante em contratação com o setor público
– Maurício e Sandoval falsificam ART’s (anotação de responsabilidade técnica) a fim de simular que já realizaram tais obras. A fraude surte efeito e a 007 construções é
efetivamente selecionada dentre as concorrentes. Todavia, a falsificação é descoberta pouco tempo depois.

Assinale a alternativa que indique o crime praticado por Maurício e Sandoval. 

 a)  Fraude à licitação (art. 93, lei 8.666/93). 
 b)  Falsificação de documento público (art. 297, Código Penal). 
 c)  Falsidade ideológica (art. 299, Código Penal). 
 d)  Falsificação de documento particular (art. 298, Código Penal). 
 e)  Estelionato (art. 171, Código Penal).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272547
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Questão 137: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT21/TRT 21/Administrativa/Contabilidade/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Julgue o item subsecutivo, referente às sanções administrativas e à tutela judicial previstas na Lei n.º 8.666/1993.
 
No processamento e julgamento das infrações penais definidas na lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam respeito, são aplicados subsidiariamente
o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578923

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei n.º 8.666/1993) e nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
nº. 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Nos casos de sentença condenatória por prática de algum dos crimes previstos na Lei n.º 8.666/1993, a pena de multa deverá ser fixada em percentual, cuja base deverá
corresponder ao valor da vantagem obtida ou potencialmente auferível pelo agente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922762

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2010
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei n.º 8.666/1993) e nas disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
nº. 8.429/1992), julgue o item subsequente.
 
A autoridade competente que, fora das hipóteses previstas em lei, determinar dispensa ou inexigibilidade de licitação incorrerá em crime previsto na Lei n.º 8.666/1993.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922765

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes relativos à licitação, julgue o item que se segue. 

Os crimes definidos na lei de licitações sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, à perda de cargo, emprego, função ou mandato eletivo, ainda que o crime
não tenha sido consumado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60132

Questão 141: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes relativos à licitação, julgue o item que se segue. 

Não interfere na pena aplicada ao agente o fato de ser ele ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da administração direta, autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou em outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60133

Questão 142: FRA - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Taquígrafo Judicial/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
São crimes previstos na Lei 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)  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. 
 c)  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. 
 d)  Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade

paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/458822

Questão 143: IESES - AJ (TJ MA)/TJ MA/Administrador/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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Assinale a alternativa correta: 

 a)  Não comete crime o particular que desiste de participar da licitação, obtendo contrato mais vantajoso com outro licitante, que o deseja afastar do certame. 
 b)  Comete crime o servidor que, buscando incentivar empresas a oferecerem melhores condições negociais à Administração em tomada de preços, transmite a

terceiros dados sobre as propostas já apresentadas, antes da abertura oficial dos envelopes respectivos. 
 c)  É de ação penal privada o crime de inexigir licitação fora das hipóteses legais, pois o contrato daí resultante é intuitu personae. 
 d)  A contratação de empresa declarada inidônea não configura crime, se esta fornece à Administração material mais barato que os demais licitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563718

Questão 144: IESES - AJ (TJ MA)/TJ MA/Engenheiro Civil/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Segundo a lei 8666/93 qual é a pena por impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório? 

 a)  Detenção, de 18 (dezoito) meses a 4 (quatro) anos. 
 b)  Detenção, de 12 (doze.) meses a 5 (cinco) anos, e multa. 
 c)  Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
 d)  Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564179

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - Ass Tec (TCE-RN)/TCE-RN/Jurídico/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Julgue o item subsequente, relativo a licitação.
 
As condutas ilegais no procedimento licitatório que forem tipificadas como crime, ainda que sejam apenas tentadas, sujeitam seus autores, quando servidores públicos, à
perda do cargo, emprego ou mandato eletivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1377632

Questão 146: CEBRASPE (CESPE) - Ass Tec (TCE-RN)/TCE-RN/Jurídico/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações, julgue o item que se seguem segundo o entendimento do STJ e a legislação que rege a matéria.

O tipo penal consistente em dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei é delito de mera conduta, logo, não exige dolo específico, apenas o
genérico, representado pela vontade de contratar sem licitação, quando a lei expressamente prevê a realização do certame, independentemente, assim, de qualquer
resultado naturalístico, como, por exemplo, prejuízo ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1377953

Questão 147: CEBRASPE (CESPE) - Ass Tec (TCE-RN)/TCE-RN/Jurídico/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações, julgue o item que se seguem segundo o entendimento do STJ e a legislação que rege a matéria.
 
Considere a seguinte situação hipotética.

A Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, antes de realizar procedimento licitatório para a aquisição de diversos itens, solicitou a manifestação da
procuradoria do estado. O procurador responsável emitiu parecer técnico, opinando pela necessidade e conveniência de se contratar determinada empresa para prestar
um serviço sem licitação, tendo sido comprovado que houve fraude posterior ao procedimento. Nessa situação, a fraude, ainda que não se tenha vinculado à dispensa da
licitação, impõe responsabilidade criminal ao parecerista, mesmo que este não tenha auferido qualquer vantagem com a contratação da empresa sem o devido
procedimento licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1377962

Questão 148: CEBRASPE (CESPE) - Ass Tec (TCE-RN)/TCE-RN/Jurídico/2009
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos crimes previstos na Lei de Licitações, julgue o item que se seguem segundo o entendimento do STJ e a legislação que rege a matéria.
 
Aquele que se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida, não comete delito previsto na Lei de Licitações, e sim crime contra a administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1377973

Questão 149: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2008
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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            Pedro é servidor público e Maria e Joana, além de amigas, são sócias-gerentes de duas empresas distintas do ramo de construção civil. Pedro, no exercício da
competência do seu cargo, homologou uma licitação, do tipo técnica e preço, que visava à reforma do prédio da sua repartição pública. Houve denúncia de que a
empresa de Maria teria apresentado uma proposta superfaturada da obra e de que Joana não teria participado do certame a pedido de Maria, em nome da amizade entre
ambas. Diante do eventual dano ao patrimônio público, o Tribunal de Contas determinou a abertura de tomada de contas especial. 

Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes. 

A suposta conduta de Maria, de pedir que a empresa de Joana não participasse da licitação, é considerada crime. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2240

Questão 150: UNEMAT - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2008
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No tipo Penal descrito no artigo 89 da Lei 8666/93, que penaliza a dispensa ou a inexigibilidade de processo licitatório fora das hipóteses previstas em lei, o sujeito
passivo poderá ser.

 a) A administração pública. 
 b) O ente estatal. 
 c) O Particular 
 d) O Estado e o particular em casos especiais. 
 e) O servidor público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44322

Questão 151: FCC - Aud (TCE-SP)/TCE-SP/2008
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes relacionados às licitações, 

 a) o autor terá a pena aumentada da terça parte se ocupante de cargo em comissão em sociedade de economia mista. 
 b) o autor só poderá perder o cargo no caso de consumação do delito. 
 c) a pena de multa sempre reverterá para a Fazenda Federal. 
 d) o agente não é equiparado a servidor público, se exercer função em fundação. 
 e) a pena de multa pode ser fixada em até trezentos e sessenta dias-multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77897

Questão 152: FMP - Adj Proc (MP TCE-RS)/TCE-RS/2008
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Assinale a alternativa correta.

Comete crime previsto na Lei nº 8.666/93 quem: 

 a)  frustar o caráter competitivo do procedimento licitatório, ainda que por imprudência. 
 b)  frustar o caráter competitivo do procedimento licitatório, sendo suficiente o dolo genérico. 
 c)  frustar o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente do objeto da licitação. 
 d)  frustar o caráter competitivo do procedimento licitatório, havendo ajuste, bem como o intuito de obter vantagem decorrente do objeto da licitação, para si ou

para outrem. 
 e)  nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/448428

Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
            Ao julgar um processo de tomada de contas, o TCU condenou um administrador público solidariamente com uma empresa particular à restituição de determinada
quantia aos cofres públicos. O administrador era ocupante de cargo efetivo e integrante dos quadros de um órgão do Poder Executivo federal. No processo, ficou
comprovado o conluio do administrador e dos representantes da empresa para fraudar a licitação e desviar dinheiro público. No decorrer do processo, o administrador foi
citado e notificado por meio de edital, uma vez que não tinha domicílio certo. Havia, outrossim, nos autos, informação de que o administrador havia tentado alienar os
bens que possuía. 

Ante a situação hipotética acima descrita, julgue os itens seguintes. 

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 constitui crime previsto na lei federal que institui normas para licitações e contratos da administração
pública, ficando sujeito o infrator a pena de detenção e multa; se o infrator for pessoa jurídica, sua responsabilidade, nesse caso, será objetiva, em razão de sua própria
natureza. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3050

Questão 154: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
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Acerca dos crimes contra a ordem tributária, contra a fé pública e dos crimes de abuso de autoridade e dos previstos na Lei de Licitações, julgue os itens 

Considere a seguinte situação hipotética. 
  
No decorrer de uma tomada de preços, três empresas habilitadas tiveram suas propostas desclassificadas por não atenderem às exigências do ato convocatório da
licitação, assim como pelo fato de o valor global estar superior ao limite estabelecido. Em conseqüência disso, o presidente da comissão permanente de licitação, após
autorização da autoridade competente, fixou aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de novas propostas. Ao tomar conhecimento da decisão, o
representante legal da empresa Alfa procurou os dirigentes das empresas Beta e Gama e ofereceu a importância de R$ 20.000,00 a cada um, para que desistissem do
procedimento licitatório. 
  
Nessa situação, o representante legal da empresa Alfa praticou crime previsto na Lei de Licitações. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3096

Questão 155: FCC - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2007
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em conformidade com o artigo 89 da Lei nº 8.666/93, aquele que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, estará sujeito, entre outras penalidades, à pena de detenção de 

 a)  6 meses a 2 anos. 
 b)  18 meses. 
 c)  2 a 4 anos. 
 d)  3 a 5 anos. 
 e)  2 a 6 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/422289

Questão 156: FUNDEP - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Revisor/2007
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Caracterizam crimes tipificados na Lei de Licitações, Lei Federal n. 8.666/93, as condutas seguintes, 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)  Recusar o adjudicatário, injustificadamente, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida. 
 c)  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório. 
 d)  Elevar arbitrariamente os preços com o intuito de fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias

ou contrato dela decorrente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473467

Questão 157: FCC - Proc (BACEN)/BACEN/2006
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O ocupante de função de confiança em autarquia que dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei pratica 

 a) crime punível com reclusão, devendo a pena ser acrescida da terça parte. 
 b) crime punível com detenção, não sofrendo a pena qualquer acréscimo. 
 c) apenas infração administrativa. 
 d) crime punível com detenção, devendo a pena ser acrescida da terça parte. 
 e) crime punível com reclusão, não sofrendo a pena qualquer acréscimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12674

Questão 158: FCC - AFTE (SER PB)/SER PB/2006
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O autor de crime envolvendo licitação ou contrato administrativo 

 a) não está sujeito à perda de mandato eletivo. 
 b) é equiparado a servidor público se exercer cargo em entidade paraestatal, excluídas as fundações. 
 c) terá a pena aumentada da terça parte se ocupante de cargo em comissão em órgão da Administração Direta. 
 d) apenas perderá a função se o delito for praticado em detrimento da União. 
 e) só pode perder o cargo na hipótese de delito consumado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/46014

Questão 159: FCC - Proc Con (TCE-AM)/TCE-AM/2006
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Nos crimes de licitação, 

 a) a ação penal é pública condicionada, não se admitindo a ação privada subsidiária. 
 b) admite-se a ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for intentada no prazo legal. 
 c) a ação penal pode ser privada. 
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 d) a ação penal é pública incondicionada, não se admitindo a ação privada subsidiária. 
 e) a ação penal pode ser pública incondicionada ou condicionada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262996

Questão 160: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Biblioteconomia/2005
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)

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

Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item seguinte. 

Se ficar comprovada a ocorrência da fraude, a empresa X deve ser denunciada pela prática de infração penal, pois a Lei de Licitações e Contratos estabelece que constitui
crime frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4420

Questão 161: FCC - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2005
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação aos crimes previstos na Lei de Licitações, a pena de multa será fixada na 

 a)  liquidação da sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo
agente. 

 b)  sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor do contrato administrativo previsto no certame. 
 c)  sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
 d)  liquidação da sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor do contrato administrativo previsto no certame. 
 e)  sentença ou na sua liquidação e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível

pelo agente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724821

Questão 162: CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Técnica Administrativa/2004
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Carlos, diretor de negócios da empreiteira Alfa, com o auxílio de João Marcos, funcionário público responsável por um procedimento licitatório, fraudou, mediante ajuste
com as demais empresas licitantes, o caráter competitivo desse procedimento, com intuito de obter, para sua empresa, vantagem decorrente da atribuição da execução
de obra pública. 

Com relação à situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. 

A administração pública poderá aplicar sanções a João Marcos caso reste comprovada a prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4519

Questão 163: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2004
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)

No âmbito da lei de licitações e contratos (Lei nº 8.666/93), há a previsão de diversos tipos penais.

Não se inclui nas condutas tipificadoras do crime de fraudar, em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou
contra dela decorrente, a seguinte: 

 a) elevar arbitrariamente os preços.
 b) vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada.
 c) entregar uma mercadoria por outra.
 d) alterar substância, qualidade ou quantidade de mercadoria fornecida.
 e) tornar mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12288

Questão 164: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Julgue o item a seguir. 

A lei define como delito a admissão em licitação de profissional declarado inidôneo. Nesse contexto, a expressão inidôneo significa elemento objetivo do tipo penal.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44465

Questão 165: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Julgue o item a seguir. 

O tipo penal "devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório" consuma-se no instante em que o membro da comissão de licitação abre o envelope
contendo a proposta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44468

Questão 166: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2003
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
À luz do direito penal, julgue o item. 

Considere a seguinte situação hipotética 

O ordenador de despesas de um órgão da administração pública federal autorizou a compra de material de consumo por inexigibilidade de licitação, sob o argumento de
situação emergencial. No ato de inexigência, entretanto, não foi possível apresentar nenhuma fundamentação e justificação.Nessa situação, o ordenador de despesas
praticou, em tese,crime relativo à licitação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60427

Questão 167: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2003
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
O autor de crime envolvendo licitação ou contrato administrativo 

 a)  é equiparado a servidor público se exercer cargo em entidade paraestatal, excluídas as fundações. 
 b)  não está sujeito à perda de mandato eletivo. 
 c)  terá a pena aumentada da terça parte se ocupante de cargo em comissão em órgão da Administração direta. 
 d)  só pode perder o cargo na hipótese de delito consumado. 
 e)  apenas perderá a função pública se o delito for praticado em detrimento da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394214

Questão 168: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Financeira, Orçamentária e Licitação/2003
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Uma sociedade de economia mista federal, constituída pela União com o objetivo de prestação de serviços públicos, adquiriu, mediante procedimento de contratação
direta por inexigibilidade de licitação, bens e serviços de informática e automação, de valores superiores ao estabelecido na Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º
8.666/1993 — para dispensa de licitação.
 
A sociedade de economia mista mencionada estava incluída no orçamento da União daquele exercício como recebedora de recursos financeiros para pagamento de
despesas com pessoal ou de custeio em geral.
 
Constatou-se que, no processo de inexigibilidade de licitação, não havia justificativa da escolha do fornecedor nem dos preços dos bens e serviços adquiridos.
 
O valor do contrato a ser pago no próprio exercício era superior à dotação específica do exercício para aquela modalidade de serviço.
 
À vista dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
 
Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade constitui crime de ação
penal pública condicionada a representação da autoridade licitante, sujeitando à pena de multa prevista na lei, solidariamente, os administradores públicos, as empresas
licitantes e os respectivos sócios ou gerentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1304766

Questão 169: ESAF - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Informática/2002
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Em relação às sanções penais previstas na legislação de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar que 

 a) a pena de multa tem caráter alternativo.
 b) a maior pena prevista é a de reclusão por três anos.
 c) as penas são previstas exclusivamente para os agentes públicos, responsáveis pelo procedimento licitatório.
 d) a multa aplicada não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
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 e) não se considera crime devassar o sigilo de proposta apresentada no procedimento licitatório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/24758

Questão 170: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
Acerca dos atos de improbidade administrativa, dos crimes praticados contra a administração pública e de crimes praticados por funcionários públicos, julgue o item
subseqüente. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

O presidente da comissão de licitação de uma autarquia do DF devassou o sigilo das propostas, substituindo a que fora apresentada pela empresa X, de modo que esta
veio a vencer o certame. Subseqüentemente, o servidor que auxiliara o presidente da comissão, não tendo obtido a vantagem que lhe fora prometida, denunciou a
irregularidade à chefia do órgão. 

Nessa situação, na condenação pela prática criminosa, o juiz poderá impor ao presidente da comissão de licitação a pena restritiva de direito de perda do cargo público. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53375

Questão 171: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2002
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
No item abaixo, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Paulo, ordenador de despesas na PETROBRAS Distribuidora S.A., contratou, pelo valor global de R$ 3 milhões, por inexigibilidade de licitação, empresa para a execução
de serviços de manutenção de equipamentos de segurança de cabeça de poço e perfuração em plataformas marítimas. Paulo, que tinha conhecimento de que a empresa
contratada não era especializada no ramo, bem como de que um dos sócios era o seu cunhado, não providenciou dolosamente a publicação da ratificação da
inexigibilidade na imprensa oficial. Nessa situação, Paulo responderá, em tese, por crime relativo à licitação (Lei n.º 8.666/1993), sendo competente para processá-lo e
julgá-lo a justiça comum estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/61552

Questão 172: ESAF - PFN/PGFN/1998
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
"Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório" (Lei n° 8.666/93, art. 94) se consuma quando o agente 

 a) abre o documento 
 b) leva o documento fechado a outrem 
 c) comunica a terceiro o conteúdo do documento 
 d) recebe o documento fechado 
 e) toma conhecimento da proposta

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57234

Questão 173: ESAF - Adv (AGU)/AGU/1998
Assunto: Lei nº 8.666/1993 - Licitações (crimes)
A Lei no 8.666/93 define como crime "impedir injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos respectivos registros cadastrais" (art. 98).

Na espécie, injustamente, significa elemento: 

 a) normativo 
 b) objetivo 
 c) subjetivo 
 d) natural 
 e) presumido

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59557
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Gabarito
1) B  2) Anulada  3) Errado  4) C  5) D  6) A  7) E
8) A  9) E  10) C  11) E  12) E  13) D  14) C
15) B  16) A  17) E  18) C  19) B  20) D  21) E
22) C  23) E  24) E  25) E  26) Anulada  27) A  28) B
29) D  30) E  31) D  32) C  33) C  34) Errado  35) A
36) A  37) D  38) C  39) A  40) Errado  41) A  42) B
43) C  44) A  45) Anulada  46) A  47) B  48) C  49) A
50) A  51) C  52) E  53) C  54) D  55) B  56) D
57) E  58) A  59) E  60) A  61) B  62) C  63) C
64) C  65) D  66) A  67) Anulada  68) C  69) E  70) B
71) A  72) E  73) C  74) B  75) Certo  76) D  77) D
78) C  79) D  80) A  81) D  82) Anulada  83) E  84) E
85) D  86) B  87) A  88) D  89) Certo  90) Errado  91) Certo
92) E  93) Errado  94) Anulada  95) D  96) D  97) Errado  98) Certo
99) Errado  100) Certo  101) A  102) C  103) A  104) E  105) B
106) Certo  107) A  108) B  109) E  110) B  111) A  112) C
113) A  114) Errado  115) A  116) B  117) Errado  118) Certo  119) Anulada
120) B  121) C  122) A  123) A  124) B  125) E  126) Certo
127) Errado  128) Certo  129) B  130) Errado  131) Certo  132) Errado  133) C
134) C  135) E  136) A  137) Certo  138) Certo  139) Certo  140) Certo
141) Errado  142) D  143) B  144) D  145) Certo  146) Errado  147) Errado
148) Errado  149) Errado  150) D  151) A  152) D  153) Errado  154) Certo
155) D  156) B  157) D  158) C  159) B  160) Errado  161) C
162) Errado  163) E  164) Errado  165) Errado  166) Certo  167) C  168) Errado
169) D  170) Errado  171) Certo  172) E  173) A


