
   
  

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA DO MPU 

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Prof. Rodrigo Cardoso  

 

QUESTÃO 51 - CERTO 

Comentário: 

Princípio da Vedação à Oferta de Vantagens: Baseado na regra do art. 44, § 2º, da Lei nº 8.666/93, tal princípio 

proíbe a elaboração de propostas vinculadas às ofertas de outros licitantes.  

Art. 44, § 2º da Lei nº 8.666/93: No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 

critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos por esta Lei. § 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou 

no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

 

QUESTÃO 52 - CERTO 

Comentário: a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista é apresentada no momento da 

habilitação dos licitantes. É o que consta no art. 27 da Lei nº 8.666/93: Art. 27.  Para a habilitação nas 

licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: (...) IV – regularidade fiscal 

e trabalhista;  

QUESTÃO 53 - ERRADO 

Comentário: a qualificação é prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

QUESTÃO 54 - CERTO 

Comentário: consta no Decreto n° 7.892/13, que: Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores 

para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

QUESTÃO 55 - ERRADO 

Comentário: a Jurisprudência não reconhece a legitimidade passiva do agente público em ações de 

responsabilidade civil fundadas no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.  

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. 1. A legitimidade passiva é da pessoa jurídica de direito 
público para arcar com a sucumbência de ação promovida pelo Ministério Público na defesa de interesse 
do ente estatal. 2. É assegurado o direito de regresso na hipótese de se verificar a incidência de dolo ou 
culpa do preposto, que atua em nome do Estado. 3. Responsabilidade objetiva do Estado caracterizada. 
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Precedentes. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão 
agravada. 5. Agravo regimental improvido” (AI nº 552.366/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra 
Ellen Gracie, DJe de 29/10/09).  
 

QUESTÃO 56 - CERTO 

Comentário: a responsabilidade do servidor sempre será subjetiva, seja nos atos omissivos ou comissivos. 
 

QUESTÃO 57 - ERRADO 

Comentário: a caducidade é a forma prevista para extinção do contrato por inadimplemento do contratado. É 

o que consta no art. 38 da Lei 8.987/95: 

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de 
caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do 
art. 27, e as normas convencionadas entre as partes. 

        § 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: 

        I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

        II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 

        III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de 
caso fortuito ou força maior; 

        IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação do serviço concedido; 

        V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 

        VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação 
do serviço; e 
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