
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de
_______dias.
a) 20 
b) 30
c) 45
d) 60
e) 90

02.  É  dispensável  a  licitação:  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de ______ dias
consecutivos e ininterruptos,  contados da ocorrência da emergência ou calamidade,  vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.
a) 120
b) 140
c) 150
d) 180
e) 160

03. É dispensável a licitação, exceto:
a) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para
esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei,  desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.
b)  quando  houver  possibilidade  de  comprometimento  da  segurança  nacional,  nos  casos
estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
c) para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
d)  para 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.
e) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

04. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em, exceto:
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
d)  instrução  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.



e) cédula de identidade. 

05. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
a)  prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  ou  no  Cadastro  Geral  de
Contribuintes (CGC); 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social  e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por legislação.
e) todas corretas

06. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente.
b)  comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal  técnico adequados e disponíveis  para a realização do objeto da
licitação,  bem  como  da  qualificação  de  cada  um  dos  membros  da  equipe  técnica  que  se
responsabilizará pelos trabalhos.
c) comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação.
d) prova de atendimento de requisitos previstos em legislação especial, quando for o caso.
e) todas corretas.

07.  Um dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira é  balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de ____ meses da data de apresentação da proposta.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

08.Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  edital  de  licitação  por  irregularidade  na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até _____ dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

09. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração,
em relação a eles, a prerrogativa de:



a)  modificá-los,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse  público,
respeitados os direitos do contratado.
b) rescindi-los, bilateralmente.
c) fiscalizar-lhes a execução.
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
e) nos casos de serviços essenciais,  ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração
administrativa  de  faltas  contratuais  pelo  contratado,  bem  como  na  hipótese  de  rescisão  do
contrato administrativo.

10. Assinale a alternativa incorreta em relação a Contratos Administrativos:
a)  A execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  representante  da
Administração especialmente designado,  permitida a contratação de terceiros para assisti-lo  e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
b) O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço,
para representá-lo na execução do contrato.
c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
d) A Administração é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
e)  É  permitido  a  qualquer  licitante  o  conhecimento  dos  termos  do  contrato  e  do  respectivo
processo  licitatório  e,  a  qualquer  interessado,  a  obtenção  de  cópia  autenticada,  mediante  o
pagamento dos emolumentos devidos.

GABARITO

01. C
Comentário: Segundo a Lei 8.666/93 é de 45 dias.

02. D
Comentário: É o que diz o artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

03. D
Comentário:  Os  casos  de  exclusividade  são  de  inexigibilidade  e  não  de  dispensa.

04. D
Comentário: Neste caso, não é instrução de autorização e sim decreto.

05. D
Comentário: O correto é o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei e não legislação.

06. D
Comentário: A prova de atendimento de requisitos previstos é em lei e não em legislação.

07. B
Comentário: O correto é 3 meses da data de apresentação da proposta.



08. D
Comentário: O correto é cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura do envelope.

09. B
Comentário: A rescisão é unilateral.

10. D
Comentário: Quem é responsável pelos encargos trabalhistas nos Contratos Administrativos é o
contratado.


