
DIREITO ADMINISTRATIVO

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

01. Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor,  empresa  ou  representante  comercial  exclusivo,  permitida  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;

02.  Para  a  contratação  de  serviços  técnicos  enumerados  no  art.  13  da  Lei  nº  8.666/93,  de 
natureza  singular,  com  profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,  vedada  a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

03.  Para  contratação  de  profissional  de  qualquer  setor  artístico,  diretamente  ou  através  de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Para os efeitos do artigo 45, § 1º da Lei nº 8.666/93, constituem modalidades de licitação:

04. A  de  menor  preço,  quando  o  critério  de  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a 
Administração determinar, que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com 
as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; a de melhor técnica;  de técnica e 
preço; de maior lance ou oferta-nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de 
uso. 

05. A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 
ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem individual. O equilíbrio entre a legalidade e a 
finalidade,  na  conduta  do  servidor  público,  é  que  poderá  consolidar  a  moralidade  do  ato 
administrativo.

06. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição 
e influências,  para obter qualquer  favorecimento,  para si  ou para outrem, bem como pleitear, 
solicitar,  provocar,  sugerir  ou  receber  qualquer  tipo  de  ajuda  financeira,  gratificação,  prêmio, 
comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para 
o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;

Acerca do Direito Administrativo e da legislação vigente, julgue os itens que se seguem:

07. Os bens das autarquias podem ser penhorados em garantia de dívida objeto de execução 
judicial. 

08. Aos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas da União não são 
aplicáveis as mesmas vedações sobre acumulação de cargos, empregos e funções, que atingem 
os servidores das autarquias federais. 

09. Os  ocupantes  de  cargos  e  empregos  públicos  serão  estáveis  após  três  anos  de  efetivo 
exercício.

10. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter  caráter  educativo,  informativo  ou  de  orientação  social,  dela  não  podendo  constar  nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 



11. A  investidura  em  qualquer  cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
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