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Após fazer análise dos gabaritos preliminares divulgados pela Cebraspe, vislumbro recurso em duas questões da 

prova de técnico administrativo. 

Vamos lá! 

 

Recursos CONTRA o gabarito preliminar. 

 

60 (Cespe – Técnico/MPU/2018) 

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. 

Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza administrativa 

Gabarito: Certo 

 

Entendo que a questão é passível de recurso, pois o item deveria ter sido considerado Errado. Isso 

porque, o controle interno não se refere sempre a atos de natureza administrativa, ele é muito mais abrangente. 

Podemos citar, por exemplo, que o controle interno alcança, também, os contratos administrativos.  

Poderia se interpretar que a questão, ao mencionar ‘atos de  natureza administrativa’, fez referência à 

expressão ‘atos da administração’, no sentido de que envolveria os atos administrativos, os contratos 

administrativos e de direito privado entre outros atos. No entanto, não é possível ao candidato fazer tal ilação, 

pois deve restringir sua interpretação nas palavras expressamente colocadas no item a ser analisado. 

Por esse fundamento a questão já deveria ser incorreta. 

Vale ainda citar que a própria Constituição Federal de 1988 discorre expressamente sobre o controle 

interno em seu artigo 74. Vejamos: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de: 



 

 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Logo, verifica-se que o controle interno não abrange somente atos administrativos, portanto o gabarito 

deve ser alterado de Certa para Errada. 

 

63. Questão sobre pregão… 

 

Pois é….eu inclusive dei o item como Certo, pois estaria de acordo com a Lei. No entanto, essa questão 

cabe recurso.  

Primeiro porque no item não diz se o item seria com base na Lei nº 10.520 ou no Decreto nº 5.450/2005. 

De fato a Lei nº 10.520 fixa que ‘pode’ ser utilizado o pregão. 

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

 

No entanto, o Decreto nº 5.450/2005, também constante do edital, estabelece que ‘deve’ (será) 

utilizado o pregão nas Licitações para aquisição de bens e serviços comuns. Vejamos: 

 Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, 
sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 

        § 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, 
a ser justificada pela autoridade competente. 

 



 

Inclusive o TCU em entendimento no sentido de somente admitir o uso do pregão presencial se o órgão 

promotor da licitação não dispuser de acesso à internet. Ou seja, a Corte de Contas é bem enfático quanto à 

obrigatoriedade do pregão presencial. Vejamos: 

Essa conclusão encontra amparo no Acórdão nº 1.099/2010, do Plenário do TCU, no qual o Ex. Ministro 

Relator considera em seu voto que: 

“a utilização do pregão na forma presencial, sem que tenha havido demonstração da inviabilidade de 

utilização da forma eletrônica, não se conforma com o preceito contido no art. 4º, § 1º, do Decreto 

5.450/2005. A justificativa apresentada no Memorando nº 351/2010-CGA/SPOA/SE/MPA, de 7/4/2010 

(dificuldade de remessa por meio magnético de pesados arquivos de “manuais e plantas croquis e 

demais documentos”) não se revela satisfatória, tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento 

das ferramentas de tecnologia da informação, conforme ponderou o Sr. Secretário”. 

Assim, verifica-se que o TCU não admite que os órgãos e entidades da Administração Pública federal 

submetidos ao Decreto nº 5.450/05, justifiquem a opção pelo pregão presencial em detrimento do pregão 

eletrônico. 

Vejamos ainda: 

A opção por pregão presencial, em vez de pregão eletrônico, sem justificativa consistente, 

associada a estipulação de local de apresentação de propostas distinto daquele em que serão 

prestados os serviços configura, em avaliação preliminar, irregularidade e justifica a suspensão 

cautelar certame   

Representação apontou supostas irregularidades na condução, pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos, do Pregão Presencial 004/2012/CBTU, que visa à contratação de serviço de vigilância 

ostensiva e armada para 71 postos de 24h ininterruptas, nas áreas da CBTU/Recife. As possíveis 

ilicitudes são as seguintes: a) escolha não motivada da modalidade pregão presencial, em vez de 

pregão eletrônico; b) obrigatoriedade de as propostas serem apresentadas na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, embora o serviço deva ser prestado em Recife/PE. Foram credenciadas cinco empresas e 

a vencedora do certame ofertou proposta no valor de R$ 9.949.900,00. O Presidente do TCU, atuando 

nos autos em função de férias do relator, observou que teria sido violado o disposto no art. 4º, § 1º, 

do Decreto 5.450/2005, visto não se ter comprovado a inviabilidade de adoção do pregão eletrônico 

e que a CBTU teria agido sem respaldo técnico ou legal. Acrescentou que o fato de “o local de 

entrega e abertura das propostas ser distante do local da prestação dos serviços licitados implica a 

restrição da competitividade do certame” e aparente violação ao comando contido no art. 20, caput, 

da Lei 8.666/1993. Por considerar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, determinou: 

a) em caráter cautelar, a suspensão do certame até que o Tribunal delibere sobre o mérito da 

representação; b) a realização de oitiva da CBTU sobre a não adoção de pregão eletrônico e a escolha 

de local de apresentação das propostas distante do local de prestação dos serviços. Comunicação de 

Cautelar, TC-007.473/2012-5, Ministro-Presidente Benjamin Zymler, 28.3.2012. 

 

A questão ao não fazer referência ao diploma legal exigido deixa o candidato em dúvida, gerando 

prejuízo na interpretação do item. Por isso deve ser ANULADA. 

 



 

 

 

Recurso para MANTER o gabarito preliminar. 

 

61 (Cespe – Técnico/MPU/2018) 

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os itens seguintes. 

Contrato de direito privado firmado em igualdade de condições pela administração pública 

com particular não pode ser anulado unilateralmente. 

Certa. 

 

De fato nos contratos de direito privado não incidem as cláusulas exorbitantes.  

O art. 62, § 3º, I, da Lei de Licitações,  estabelece que contratos de seguro, de financiamento, de locação 

em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma 

de direito privado se aplicam a estes contratos os arts. 55 e 58 a 61 da Lei 8.666/93. O art. 58 versa sobre as 

cláusulas exorbitantes, enquanto o 59 trata justamente das anulações. 

No entanto a doutrina tem entendido que qualquer cláusula exorbitante, inclusive anulação, só terá 

incidência se for EXPRESSAMENTE PREVISTA no contrato de direito privado. Confira a lição de Maria Sylvia Di 

Pietro ao tratar da distinção de contrato administrativo e contratos de direito privado celebrados pela 

Administração Pública. 

“Quando a Administração celebra contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes existem 

implicitamente, ainda que não expressamente previstas; elas são indispensáveis para assegurar a 
posição de supremacia do Poder Público sobre o contratado e a prevalência do interesse público sobre o 
particular. Quando a Administração celebra contratos de direito privado, normalmente ela não necessita 
dessa supremacia e a sua posição pode nivelar-se à do particular; excepcionalmente, algumas cláusulas 

exorbitantes podem constar, mas elas não resultam implicitamente do contrato; elas têm que ser 
expressamente previstas, com base em lei que derrogue o direito comum.” 
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