
DIREITO ADMINISTRATIVO 

Marque  C (certo) ou E (errado) para cada um dos itens abaixo relacionados de acordo
com o comando proposto:

No que diz respeito à licitação e aos contratos administrativos, julgue os itens a seguir 

01. Na licitação, entende-se o ato de adjudicação como a entrega, simbólica, do objeto licitado ao
vencedor do procedimento. 

02.   São exemplos de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos,  rescisão bilateral.
restrição à aplicação da exceção do contrato não cumprido,  alteração unilateral,  retomada do
objeto contratado e aplicação de penalidades.

03. Quanto  à  dispensa e  inexigibilidade de licitação ,  é  correto  afirmar  que singularidade do
serviço é requisito essencial  para o reconhecimento da situação de inexigibilidade por notória
especialização.

04. As contratações de compras e obras no serviço público dependem de prévia licitação, exceto
no caso de alimentos e importações.

05. A  natureza  do  regime  jurídico  único  dos  servidores  públicos  federais  é  de  ordem
predominantemente eletiva.

Julgue os itens a seguir no que se refere às licitações e contratos:

06. Em relação ao pregão, nova modalidade de licitação, não é correto afirmar que se o licitante
vencedor desatender às exigências habilitatórias, novo pregão deverá ser realizado.

07. Não se considera como característica própria do contrato administrativo, não presente nas
relações do direito comum a forma prescrita ou não vedada em lei.

08. O contrato  administrativo  que tem por  objeto  a obtenção de mão-de-obra para  pequenos
trabalhos, mediante pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material, denomina-
se tarefa.

09. A atribuição do Congresso Nacional de sustar contratos considerados irregulares, classifica-se
como um ato do controle financeiro.

10. O ato administrativo que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, cujas vontades se
unem para formar um ato único, denomina-se ato composto.

GABARITO

01. C
Comentário: Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro a adjudicação é “ato declaratório que não se
confunde com a celebração do contrato, pois, por meio dele, a Administração proclama que o
objeto da licitação é entregue ao vencedor.”

02. E
Comentário:  Cláusulas exorbitantes são aquelas que ultrapassam do que é comum no direito,



consignando  uma  vantagem  para  a  Administração  Pública.  Todas  as   encerram  cláusulas
consideradas pela doutrina como exorbitantes a exceção da rescisão bilateral,  que ocorre por
acordo entre as partes (Administração Pública e contratado), não atribuindo nenhuma vantagem à
Administração em detrimento do contratado.

03. C
Comentário:  A exigência de singularidade é feita pelo próprio estatuto licitatório que determina
que é inexigível  a licitação quando houver inviabilidade de competição para a contratação de
estudos técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização
de planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral,
assessorias  ou  consultorias  técnicas  e  auditorias  financeiras  ou  tributárias,  fiscalização,
supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras-de-arte e bens
de valor histórico (Lei n.º 8.666/93, art. 25, II).

04. E
Comentário:  Em regra as contratações no serviço público são dependentes de licitação, porém
esta somente deve ser realizada, quando houver a possibilidade de competição, não havendo
esta possibilidade a licitação está proibida de realizar-se.  O estatuto licitatório  enumera estes
casos em seu art. 25, in verbis:
“Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial:
I - para a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio  do  local  em  que  se  realizaria  a  licitação  ou  a  obra  ou  o  serviço,  pelo  Sindicato,
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação;
III  -  para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”.

05. E
Comentário:  O  regime  jurídico  dos  servidores  público  federais  é  a  Lei  n.º  8.112/90,  tendo
natureza legal, não existindo contrato de trabalho entre a Administração e seus servidores.

06. E
Comentário: No pregão, se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

07. C
Comentário: Todas as outras características, com exceção da forma prescrita ou não vedada em
lei, são exclusivas do contrato administrativo, não sendo encontradas nos contratos privados.

08. C
Comentário: Para os fins da Lei n.º 8.666/93, considera-se execução indireta, por tarefa, quando
se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de
materiais (art. 6º, VIII, d).



09. C
Comentário: O controle financeiro do Congresso nacional sobre o Executivo é exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União. Compreende a fiscalização financeira propriamente dita,
realizada por este órgão auxiliar do Legislativo; quando faz ou recusa o registro de admissão de
pessoal ou de concessão inicial  de aposentadoria,  reforma ou pensão;  quando faz inquéritos,
inspeções e auditorias ou quando fiscaliza o repasse de recursos da União a Estado, ao distrito
Federal ou a Município.

10. E
Comentário: Os atos complexos são os que resultam da manifestação de dois ou mais órgãos,
sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um único ato, sendo que
temos  como  exemplo  o  decreto  assinado  pelo  Presidente  da  República  e  referendado  pelo
ministro de estado.


