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Olá, seja bem vindo(a) ao projeto de reta final – 50 dias! 

 

Aqui vamos revisar os principais conteúdos postos no edital para os Cargos 

de Analista e Oficial de Justiça do TJ/PA. 

 

Na seguinte sequência:  

 

▪ Resumo (apostilas elaboradas pelo curso) 

▪ Legislação (aplicada pós-edital) 

▪ Jurisprudência (dividida por temas) 

▪ Questões (certames anteriores) 

 

Obs.: Será estudada uma disciplina ao dia (cronograma de 4h + 2h 

complementares). 

 

O material (resumo), aqui trazido, é produzido por profissionais do curso 

CEJURNORTE e revisado/organlizado pela nossa equipe de coordenação.  

 

CONHECENDO A EQUIPE 

    

   Professores:  
▪ Vitor Ramos (Procurador Autárquico do Estado do Pará e Aprovado na Magistratura 

do Estado do Piauí. Professor de Direito Penal e Constitucional CEJURNORTE);  

▪ Carolina Abreu (Analista Judiciária do TJ /PA, aprovada na PGE/MA (Procuradora 

do Estado) e TRF/5 (Analista Judiciário). Professora de Direito Administrativo CEJUR-

NORTE); 

▪ Agenor de Andrade (Juiz de Direito do Estado Pará, Autor da Juspodivm e Coorde-

nador de Cursos Cejur Norte. Ex- Promotor de Justiça do Pará, Ex- Procurador Autár-

quico do Pará, Nomeado como Analista do MPU, Ex- Analista do TRF/1, Ex-Oficial de 

Justiça do TJ/PA e Ex- Técnico do TJ/PA); 

▪ Darlison Silva (Aprovado para Delegado de Polícia Federal, Delegado de Polícia do 

Amapá, Analista/Técnico do TJ-PA e Técnico do TRF1); 

▪ Thiago Vasconcelos (Defensor Público (DPE-PA). Ex-oficial de justiça (TJPE), ex-

procurador do município (CE). Aprovado para Delegado de Polícia (PB), para Delegado 

de Polícia (CE), para oficial de justiça (TJMA), para Analista Judiciário (TRF1), para 

técnico judiciário (TRT13) e para Escrivão);  

▪ Paulo Máximo (Juiz Federal, desde 2013, lotado na 3ª Relatoria 1ª Turma Recursal 

das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá. Mestre pela Universidade Federal do Pará. 

Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2005));  

▪ Marco Aurélio Guterres (Defensor Público. Especialista em Direito Público, Proces-

sual Civil, Direito da Criança e Adolescente. Pós-graduando em Direitos Fundamentais. 

Professor de Civil e Processo Civil CEJURNORTE). 

▪ Beatriz Reis (Defensora Pública do Estado do Pará, Mestre em Processo Civil. Apro-

vada na Defensoria Pública do Maranhão) 
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Coordenação: 
▪ André Epifanio Martins (Promotor de Justiça do Estado do Amazonas, Autor da 

Juspodivm e Orientador CEJURNORTE. Ex-Procurador Autárquico do Pará e Aprovado 

na Defensoria do Estado do Pará); e 

▪ Laura Deprá Martins (Aprovada na PGE/SP - Procuradora do Estado, PGE/PE - 

Procuradora do Estado e PGM/BH - Procuradora do Município) 

 

 

EDITAL ORGANIZADO (CONHECIMENTOS)  

 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  

2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.  

3 Domínio da ortografia oficial.  

4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.  

4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros 

elementos de sequenciação textual.  

4.2 Emprego de tempos e modos verbais.  

5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 

5.1 Emprego das classes de palavras.  

5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.  

5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.  

5.4 Emprego dos sinais de pontuação.  

5.5 Concordância verbal e nominal. 

5.6 Regência verbal e nominal.  

5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 

 5.8 Colocação dos pronomes átonos.  

6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 

 6.1 Significação das palavras.  

6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.  

6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.  

6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.  

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

1 Ética e moral.  

2 Ética, princípios e valores.  

3 Ética e democracia: exercício da cidadania.  

4 Ética e função pública.  

5 Ética no setor público.  

6 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações.  

6.1 Disposições gerais.  
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6.2 Atos de improbidade administrativa.  

7 Lei nº 12.846/2013 e suas alterações.  

8 Lei nº 16.309/2018.  

9 Resolução TJPA nº 14/2016 (Código de Ética do Tribunal de Justiça do Pará).  

 

NOÇÕES DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

1. Inclusão, direitos e garantias legais e constitucionais das pessoas com deficiência (Lei nº 

13.146/2015 e suas alterações).  

2. Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida (Lei nº 10.098/2000 e suas alterações) e prioridade de atendimento às 

pessoas com deficiência (Lei nº 10.048/2000 e suas alterações). 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PODER JUDICIÁRIO 

1 Comportamento organizacional.  

1.1 Teorias da motivação.  

1.2 Motivação e recompensas intrínsecas e extrínsecas.  

1.3 Motivação e contrato psicológico.  

1.4 Percepção, atitudes e diferenças individuais.  

1.5 Comunicação interpessoal.  

1.6 Barreiras à comunicação.  

1.7 Comunicação formal e informal na organização.  

1.8 Comportamento grupal e intergrupal.  

1.9 Processo de desenvolvimento de grupos.  

1.10 Administração de conflitos.  

1.11 Liderança e poder.  

1.12 Teorias da liderança.  

1.13 Gestão de equipes.  

1.14 Gestão participativa.  

1.15 Desempenho e suporte organizacional.  

1.16 Desenvolvimento organizacional.  

1.17 Qualidade de vida no trabalho.  

1.18 Clima organizacional.  

1.19 Cultura organizacional.  

1.20 Modelos de gestão de pessoas.  

2 Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público.  

2.1 Processos participativos de gestão pública.  

2.2 Conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade.  

3 Transparência da administração pública.  

3.1 Controle social e cidadania.  

3.2 Accountability.  

4 Excelência nos serviços públicos.  

4.1 Gestão por resultados na produção de serviços públicos.  

5 Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.  

6 Governabilidade e governança.  

6.1 Intermediação de interesses (clientelismo, corporativismo e neocorporativismo). 

7 O ciclo do planejamento em organizações (PDCA).  

8 Balanced Scorecard (BSC).  
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8.1 Principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 

estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas.  

9 Referencial estratégico das organizações.  

9.1 Análise de ambiente interno e externo.  

9.2 Ferramentas de análise de ambiente.  

9.2.1 Análise swot, análise de cenários, matriz GUT.  

9.3 Negócio, missão, visão de futuro, valores.  

10 Indicadores de desempenho.  

10.1 Tipos de indicadores.  

10.2 Variáveis componentes dos indicadores.  

11 Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período de 2 de 2015 a 2020, estabelecida pela 

Resolução CNJ nº 198/2014.  

11.1. Missão, visão e valores do Poder Judiciário.  

11.2 Os macrodesafios do Poder Judiciário aplicáveis a Justiça Estadual.  

11.3 Metas nacionais.  

11.3.1 Definição e correlação com os macrodesafios do Poder Judiciário.  

12 Planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado do Pará para o período de 2015 a 2020, 

revisada pela Resolução TJPA nº 25/2018.  

12.1 Missão, visão, valores e macrodesafios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.  

13. Índice de Eficiência Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Pará previsto na Portaria nº 

2005/2019.  

13.1 Definição, objetivo e indicadores.  

 

LEGISLAÇÃO 

1 Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.  

1.1 Título I (Capítulo I, II e III), Título II (Capítulo I, III, IV, V e VI) e Título VI (Capítulo I, II e III). Lei 

nº 5.810/1994 e suas alterações (Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Estado do Pará). 

Lei nº 6.969/2007 e suas alterações (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ANALISTA J. DIREITO 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

1 Estado, governo e administração pública.  

1.1 Conceitos.  

2 Direito administrativo.  

2.1 Conceito.  

2.2 Objeto.  

2.3 Fontes.  

3 Ato administrativo.  

3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies.  

3.2 Extinção do ato administrativo.  

3.2.1 Cassação, anulação, revogação e convalidação.  

3.3 Decadência administrativa.  

4 Agentes públicos.  

4.1 Conceito.  

4.2 Espécies.  

4.3 Cargo, emprego e função pública.  
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4.3.1 Provimento.  

4.3.2 Vacância.  

4.3.3 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade.  

4.4 Remuneração.  

4.5 Direitos e deveres.  

4.6 Responsabilidade.  

4.7 Processo administrativo disciplinar.  

4.8 Lei nº 5.810/1994 e suas alterações (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).  

4.9 Disposições constitucionais aplicáveis.  

5 Poderes da administração pública.  

5.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.  

5.2 Uso e abuso de poder.  

6 Regime jurídico-administrativo.  

6.1 Conceito.  

6.2 Princípios expressos e implícitos da administração pública.  

7 Responsabilidade civil do Estado. 

7.1 Evolução histórica.  

7.2 Responsabilidade por ato comissivo do Estado.  

7.3 Responsabilidade por omissão do Estado.  

7.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado.  

7.5 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado.  

7.6 Reparação do dano.  

7.7 Direito de regresso.  

8 Serviços públicos.  

8.1 Conceito.  

8.2 Elementos constitutivos.  

8.3 Formas de prestação e meios de execução.  

8.4 Delegação.  

8.4.1 Concessão, permissão e autorização.  

8.5 Classificação.  

8.6 Princípios.  

9 Organização administrativa.  

9.1 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

9.2 Entidades paraestatais e terceiro setor.  

9.2.1 Serviços sociais autônomos, entidades de apoio, organizações sociais, organizações da socie-

dade civil de interesse público.  

10 Controle da administração pública.  

10.1 Controle exercido pela administração pública.  

10.2 Controle judicial.  

10.3 Controle legislativo.  

10.4 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações (improbidade administrativa).  

11 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (processo administrativo).  

12 Licitações e contratos administrativos.  

12.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.  

12.2 Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão.  

12.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações (sistema de registro de preços).  

12.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas).  

Decreto nº 6.170/2007 e suas alterações, Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas alterações.  
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12.5 Fundamentos constitucionais.  

13 Lei nº 13.019/2014 e suas alterações.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

1 Aplicabilidade das normas constitucionais.  

1.1 Normas de eficácia plena, contida e limitada.  

1.2 Normas programáticas.  

2 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

2.1 Princípios fundamentais.  

2.2 Direitos e garantias fundamentais.  

2.3 Organização político-administrativa do Estado.  

2.3.1 Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios.  

2.4 Poder Executivo.  

2.4.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República.  

2.5 Poder Legislativo.  

2.5.1 Estrutura.  

2.5.2 Funcionamento e atribuições.  

2.5.3 Processo legislativo.  

2.5.4 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.  

2.5.5 Comissões parlamentares de inquérito.  

2.6 Poder Judiciário.  

2.6.1 Disposições gerais.  

2.6.2 Órgãos do poder Judiciário.  

2.6.2.1 Organização e competências, Conselho Nacional de Justiça.  

2.7 Funções essenciais à justiça.  

 

DIREITO CIVIL 

1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro.  

1.1 Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis.  

1.2 Conflito das leis no tempo.  

1.3 Eficácia das leis no espaço.  

2 Pessoas naturais.  

2.1 Conceito.  

2.2 Início da pessoa natural.  

2.3 Personalidade.  

2.4 Capacidade.  

2.5 Direitos da personalidade.  

2.6 Nome civil.  

2.7 Estado civil.  

2.8 Domicílio.  

2.9 Ausência.  

3 Pessoas jurídicas.  

3.1 Disposições Gerais.  

3.2 Conceito e Elementos Caracterizadores.  

3.3 Constituição.  

3.4 Extinção.  

3.5 Capacidade e direitos da personalidade.  

3.6 Sociedades de fato.  
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3.7 Associações.  

3.8 Sociedades.  

3.9 Fundações.  

3.10 Grupos despersonalizados.  

3.11 Desconsideração da personalidade jurídica.  

3.12 Responsabilidade da pessoa jurídica e dos sócios.  

4 Bens.  

4.1 Diferentes classes.  

4.2 Bens Corpóreos e incorpóreos.  

4.3 Bens no comércio e fora do comércio.  

5 Fato jurídico.  

6 Negócio jurídico.  

6.1 Disposições gerais.  

6.2 Classificação e interpretação.  

6.3 Elementos.  

6.4 Representação.  

6.5 Condição, termo e encargo.  

6.6 Defeitos do negócio jurídico.  

6.7 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico.  

6.8 Simulação.  

7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos.  

8 Prescrição e decadência.  

9 Prova do fato jurídico.  

10 Contratos.  

10.1 Princípios.  

10.2 Classificação.  

10.3 Contratos em geral.  

10.4 Disposições gerais.  

10.5 Interpretação.  

10.6 Extinção.  

10.7 Espécies de contratos regulados no Código Civil.  

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1 Lei nº 13.105/2015 e suas alterações (Código de Processo Civil).  

2 Normas processuais civis.  

3 A jurisdição.  

4 A Ação.  

4.1 Conceito, natureza, elementos e características.  

4.2 Condições da ação.  

4.3 Classificação.  

5 Pressupostos processuais.  

6 Preclusão.  

7 Sujeitos do processo.  

7.1 Capacidade processual e postulatória.  

7.2 Deveres das partes e procuradores.  

7.3 Procuradores.  

7.4 Sucessão das partes e dos procuradores.  

7.5 Litisconsórcio.  
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8 Intervenção de terceiros.  

9 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz.  

10 Ministério Público.  

11 Advocacia Pública.  

12 Defensoria Pública.  

13 Atos processuais.  

13.1 Forma dos atos.  

13.2 Tempo e lugar.  

13.3 Prazos.  

13.4 Comunicação dos atos processuais.  

13.5 Nulidades.  

13.6 Distribuição e registro.  

13.7 Valor da causa.  

14 Tutela provisória.  

14.1 Tutela de urgência.  

14.2 Disposições gerais.  

15 Formação, suspensão e extinção do processo. 16 Processo de conhecimento e do cumprimento 

de sentença.  

16.1 Procedimento comum.  

16.2 Disposições Gerais.  

16.3 Petição inicial.  

16.4 Improcedência liminar do pedido.  

16.5 Contestação, reconvenção e revelia.  

16.6 Providências preliminares e de saneamento.  

16.7 Julgamento conforme o estado do processo.  

16.8 Provas.  

16.9 Sentença e coisa julgada.  

16.10 Cumprimento da sentença.  

16.11 Disposições Gerais.  

16.12 Cumprimento.  

16.13 Liquidação.  

17 Processos de execução.  

18 Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais.  

19 Disposições finais e transitórias.  

20 Mandado de segurança.  

21 Ação popular.  

22 Ação civil pública.  

23 Ação de improbidade administrativa.  

24 Súmulas do STF e do STJ.  

25 Teoria Geral dos Recursos. Recursos em espécie.  

26 Lei nº 9.099/1995 e suas alterações e Lei nº 10.259/2001 e suas alterações (juizados especiais 

cíveis e criminais).  

27 Lei nº 13.140/2015 (dispõe sobre mediação).  

28 Lei nº 8.328/2015 (dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais).  

 

DIREITO PENAL 

1 Princípios aplicáveis ao Direito Penal.  

2 Aplicação da lei penal.  
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2.1 A lei penal no tempo e no espaço.  

2.2 Tempo e lugar do crime.  

2.3 Interpretação da lei penal.  

2.4 Analogia.  

2.5 Irretroatividade da lei penal.  

2.6 Conflito aparente de normas penais.  

3 Ilicitude.  

4 Culpabilidade.  

5 Concurso de Pessoas.  

6 Penas.  

6.1 Espécies de penas.  

6.2 Cominação das penas.  

7 Ação penal.  

8 Punibilidade e causas de extinção.  

9 Prescrição.  

10 Crimes contra a fé pública.  

11 Crimes contra a Administração Pública.  

12 Lei nº 4.898/1965, e suas alterações (abuso de autoridade).  

13 Lei nº 9.613/1998 e suas alterações (Lavagem de dinheiro).  

14 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.  

15 Crimes e sanções penais na licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações).  

16 Crimes de responsabilidade fiscal (Lei nº 10.028/2000).  

17 Súmulas do STF e do STJ.  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

1 Processo penal brasileiro; processo penal constitucional.  

2 Sistemas e princípios fundamentais.  

3 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas.  

3.1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal.  

4 Fase pré-processual.  

4.1 Inquérito policial.  

5 Processo, procedimento e relação jurídica processual.  

5.1 Elementos identificadores da relação processual.  

5.2 Formas do procedimento.  

5.3 Princípios gerais e informadores do processo.  

5.4 Pretensão punitiva.  

5.5 Tipos de processo penal.  

6 Ação penal.  

7 Ação civil Ex Delicto.  

8 Jurisdição e competência.  

9 Questões e processos incidentes.  

10 Prova.  

11 Sujeitos do Processo.  

12 Prisão, medidas cautelares, e liberdade provisória e prisão temporária (Lei nº 7.960/1989 e suas 

alterações).  

13 Citações e intimações.  

14 Atos processuais e atos judiciais.  

15 Procedimentos.  
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15.1 Processo comum; processos especiais; Lei nº 8.038/1990 – normas procedimentais para os 

processos perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).  

16 Lei nº 9.099/1995 e suas alterações e Lei nº 10.259/2001 e suas alterações (juizados especiais 

cíveis e criminais).  

17 Prazos.  

17.1 Características, princípios e contagem.  

18 Nulidades.  

19 Recursos em geral.  

20 Habeas corpus e seu processo.  

21 Normas processuais da Lei nº 7.210/1984 e suas alterações (execução 46 penal).  

22 Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira.  

23 Disposições gerais do Código de Processo Penal.  

24 Súmulas do STF e do STJ. 
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Projeto ALTA REVISÃO CEJURNORTE – 50 DIAS 

 

SUMÁRIO - DIA 01
 

PÁG
 

⮚ CRONOGRAMA
 

11
 

⮚ APOSTILA
 

12 - 21
 

⮚ LEGISLAÇÃO
 

21 - 37
 

⮚ JURISPRUDÊNCIA
 

37 - 40
 

⮚ QUESTÕES
 

41 - 48
 

⮚         CONTEÚDO EXTRA – DOUTRINA         

COMPLEMENTAR/QUESTÕES (+2H) 

48- 61 

 

 

CRONOGRAMA DE 4H – DIA 01/50
 

HORAS
 

MATERIAL
 

PÁG
 

 

 

1h
 

CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO; 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; REGIME 

JURÍDICO ADMINISTRATIVO; PRINCÍPIOS 

ADMINISTRATIVOS.
 

12 - 21
 

1h30
 

LEI 8.6666/93 (LICITAÇÕES E CONTRATOS) – 

ART. 01 ao 26
 

21 - 37
 

20min
 

Jurisprudência correlata
 

37 - 40
 

1h10
 

EXERCÍCIOS (CERTAMES 

ANTERIORES)
 

41 – 48
 

2h Conteúdo extra (cronograma: 6 horas) 48 - 61 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROFESSORA: CAROLINA ABREU 

CURSO: CEJURNORTE PREPARÁTÓRIO PARA CONCURSOS - #VOCÊANALISTA – TJ/PA 

 

 
 

Apostila 01 – Material resumido sobre: 
 

 

⮚ CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

⮚ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

⮚ REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

⮚ PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

 
1. CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
É um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e 

pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a 
atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e meios de que se utiliza 
para a consecução de seus fins, de natureza pública. (Maria Sylvia Di Pietro) 

Nascimento: teve início com o Estado Democrático de Direito , com a 
revolução francesa – Ideais do liberalismo.( 1789) 

Teve influência do direito alemão e francês, mas também, com alguns 

pontos da common law. O direito administrativo evoluiu da extrema discricionariedade 
– maior poder ao executivo – para a maior vinculação à legalidade, ou seja, menor poder 

de escolha do administrador. 
É muito importante entender o processo de transformação que o direito 

administrativo vem sofrendo durante os anos. Com base nos ideais da idade média, 

buscava-se uma atuação baseada na discricionariedade ( maior força do poder 
moderador) e uma redução da legalidade – nesse ponto o Estado era livre para fazer 
aquilo que a lei não proibia. Com os ideias revolucionários, o poder moderador é extinto, 

gerando uma maior importância para o administrador o princípio da legalidade, ou 
seja, o estado – enquanto administração pública, deveria apenas fazer aquilo que a lei 

permite, reduzindo o poder discricionário. 
Além disso, tem-se a reforma da administração com a EC 19/98, a qual 

estabeleceu novas diretrizes para a administração pública, tais como: administração 

gerencial, constitucionalização do direito administrativo, contrato de gestão, a 
busca por resultados, transparência, eficiência, acesso a informação, entre outros. 

Possui como fontes – atenção este ponto é bastante cobrado em provas 
de concurso público: 

● Constituição é a principal fonte material (PRIMÁRIA) 

● Lei (PRIMÁRIA) 

● Atos normativos da administração pública 
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● Jurisprudência 

● Doutrina 

● Costumes 

● Princípios gerais de direito 

 

1.1. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: é o regime adotado pelo estado para 
o controle dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos praticados pelo poder público. 

A doutrina identifica dois sistemas existentes, quais sejam: Francês e o Inglês 

Sistema do contencioso administrativo – Francês – dualidade de 
jurisdição – neste sistema existe um tribunal de contencioso administrativo, com plena 
competência sob a jurisdição administrativa e o tribunal de jurisdição comum. 

Convivem no ordenamento duas jurisdições. 

Sistema de jurisdição única ( Inglês) -  nesse sistema há apenas uma 
jurisdição – somente o poder judiciário tem jurisdição, realizando o controle dos atos 

administrativos pelos tribunais. De acordo com Matheus Carvalho, nesse sistema não 
há um impedimento para a existência de um tribunal administrativo, mas a decisão 

do contencioso administrativo poderá ser revista pelo poder judiciário. 

O Brasil adotou o sistema Inglês  - princípio da inafastabilidade do poder 
judiciário, o qual já foi considerado cláusula pétrea pelo STF. 

 Pegadinha de prova – existem algumas situações em que é considerado 
essencial a prévia arguição administrativa para se chegar ao poder judiciário (exceção 
a regra da inafastabilidade do poder judiciário). Nesses casos, há necessidade de 

previsão legal. Vejamos: 

⇨ Justiça desportiva – é aquela que cuida dos conflitos e questões 
pertinentes a competições esportivas. Pelo fato desta não estar inserida no rol do artigo 

92 da Constituição Federal, que lista os órgãos do Poder Judiciário, exige o 
exaurimento administrativo. 

➯Habeas data – deve ter sido formulado o pedido de informações ao órgão 

respectivo, caso não tenha resposta ou a resposta negativa, cabe a utilização do 

remédio constitucional. 

➯INSS – a jurisprudência entende que deve haver um prévio pedido do 

benefício administrativo no INSS. Neste caso, portanto, a exigência não é de que seja 

obrigatoriamente exaurida a via administrativa, mas sim, o prévio requerimento 
administrativo. Existem julgados do STJ que consideram desnecessário este pedido, 
pois há uma praxe administrativa em negar todos os pedidos – tutela efetiva do 

processo. 

➯Reclamação que tenha como objeto ato administrativo contrário à 

súmula vinculante – deve ter o esgotamento das vias administrativas. ( Súmula 02 do 
STJ e art. 7º, § 1º da lei 11.417/06). 

 

 
 

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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O vocábulo administração significa serviço, execução, direção, orientação. O 

vocábulo administração significa serviço, execução, direção, orientação. 
 
Distinção entre as três funções do estado: 

 

✔ Legislação – é o ato de produção jurídica primário, fundado no 
poder soberano, regulando as situações por lei. 

✔ Jurisdição – é a emanação dos atos de produção jurídica 
subsidiários, pois atua mediante provocação da parte interessada. 

✔ Administração – e a produção de atos complementares a lei, 
atuando a administração como parte e independente de provocação. 

 

A doutrina clássica divide conceito de administração pública em dois 

sentidos ( tem que saber diferenciar esses sentidos, PONTO DE EXTREMA 

IMPORTÂNCIA PARA A PROVA ): 
 

a) Sentido subjetivo/ formal/ orgânico – compreende as pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos da função 

administrativa. Dica – aqui o conceito tem relação com as pessoas. Ou 
seja, quem é a administração pública. 

 

b) Sentido objetivo/ material/ funcional – compreende a atividade em 
si, ou seja, a função administrativa na sua essência, que constitui 

atividade típica do poder executivo. A administração pública, nesse 
sentido, é a própria função administrativa. 

 

A função administrativa compreende: 
 

✔ Serviço público – toda a atividade que a administração executa, 
diretamente ou indiretamente, para satisfazer a necessidade coletiva, 

sob o regime predominantemente de direito público. ( dica - marque o 
art.21, X, XI, XII, XV, XXIII da CF/88 e os serviços de saúde , educação, 

assistência social, previdência no seu vade mecum, como exemplos de 
serviço público) 

✔ Intervenção -   regulamentação e fiscalização da atividade econômica 
de natureza privada (indireta), e, também, a intervenção direta que é a 

atuação do estado diretamente no domínio econômico, por meio das 
empresas estatais. Atenção – quando o estado atua diretamente na 

economia deve respeitar as normas de direito privado - art. 173, 
parágrafo 1, II da CF/88- com derrogações impostas por outras 
normas constitucionais. 

✔ Fomento – é a atividade administrativa de incentivo à iniciativa 
privada de utilidade pública, ex: auxílios financeiros, subvenções, 
financiamentos, favores fiscais que estimulem atividades. 

✔ Polícia administrativa - compreende as limitações administrativas, 
ou seja, restrições impostas pela lei ao exercício do direito individual. 

Tem uma relação com o poder de polícia, limitando os direitos com o 
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enfoque no interesse público. Ex: ordens, licenças, notificações, 

autorizações, sanções. 

✔ Regulação - Marçal Justen Filho –  consiste na atividade estatal de 
intervenção indireta sobre a conduta dos sujeitos políticos e privados, 
de modo permanente e sistemático, para implementar as políticas de 

governo. Ex: agências reguladoras ( poder normativo) 
 

Características do sentido objetivo: ( Maria Sylvia Di Pietro ) 

 

✔ é uma atividade concreta , no sentido de que põe em execução a 
vontade do estado contida na lei; 

✔ tendo como finalidade a satisfação direta e imediata dos fins do 
Estado; 

✔  regime jurídico é predominantemente público, embora possa se 
submeter ao regime de direito privado derrogado por normas 
públicas; 

 
Características do sentido subjetivo: ( Maria Sylvia Di Pietro) 

 

✔ Quem determina QUEM FAZ PARTE da administração pública é a 
LEI; 

✔ Decreto lei 200/67 – art.4 aduz que faz parte da administração 
pública os entes da administração direta (União, Estado, 

Municípios,  DF ) + administração indireta ( autarquia + fundação 
+ empresas estatais) 

 

 

● Pegadinha de prova – normalmente a banca tenta confundir o candidato nesse 
ponto, misturando os conceitos objetivo x subjetivo, além disso, incluir no conceito 
subjetivo entidades de terceiro setor. 

 

Obs. As entidades do terceiro setor não integram o conceito de 
administração pública subjetivo, ou seja, mesmo exercendo um serviço público, com 
base no conceito subjetivo, as referidas entidades não podem ser consideradas como 

Administração Pública. 
 

ATENÇÃO!!!: Para Maria Sylvia Di Pietro, há outra distinção, a partir da ideia 
de que administrar significa planejar e executar (sentido amplo X restrito). 

✔ A administração Pública em sentido amplo, subjetivamente 
considerada, compreende tanto os órgãos governamentais (governo)  

incumbidos de traçar os planos de ação, dirigir, como os órgãos 
administrativos subordinados e dependentes, que tem como 

principal competência a execução das tarefas. 

✔ A administração pública em sentido amplo, objetivamente 
considerada, compreende a função política (governo) e a função 
administrativa. 
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✔ A administração pública em sentido estrito, sob o aspecto subjetivo 
compreende os órgãos administrativos apenas. 

✔ A administração pública em sentido restrito, sob o aspecto objetivo, 
engloba apenas a função administrativa. 

 
Já a função política compreende a atividade legislativa e de direção. 

(poder executivo e legislativo) 
 

 

● Pegadinha de prova – A administração pública faz parte de todos os poderes – 
função típica do poder executivo (função administrativa) e função atípica do poder 
legislativo e judiciário, quando por exemplo, aplicam sanções aos seus respectivos 
servidores – atuam no exercício da função administrativa. 

 

Os atos emanados do exercício da função política são passíveis de apreciação 
pelo poder judiciário?  

A doutrina clássica entende que os atos de governo não são passíveis de 
apreciação pelo poder judiciário. As Constituições Federais de 1934 e 1937 

expressamente previam que as questões exclusivamente políticas não podiam ser 
apreciadas pelo poder judiciário. A CF de 1988 não reproduz essa regra, mas a vedação 

persiste, desde que seja uma questão exclusivamente política. Como, hodiernamente, 
vive-se um estado democrático de direito, tendo como cláusula pétrea da CF os direitos 
e garantias individuais, se uma questão política lesionar algum direito fundamental, é 

cabível a apreciação pelo poder judiciário. Ex: Ação civil pública, ação popular. 

 

O que é administração pública dialógica e monológica? 

A primeira está fundada no princípio da consensualidade, que por isso 
permite uma abertura de diálogo com os administradores. Ex: acordos de leniência, 

Termo de ajuste de conduta. A segunda não abre espaço para esse diálogo, sendo os 
administrados meros expectadores da formação normativa. Nesta administração vigora 
a imperatividade estatal. 

 
 

3 – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 

Conceito: conjunto de prerrogativas e restrições para a Administração 
Pública, as quais não se encontram nas relações privadas. Muitas dessas prerrogativas 
são expressas em formas de princípios que informa do direito administrativo, sendo 

assim, imprescindível o estudo deste instituto com os princípios aplicáveis ao direito 
administrativo. 

Quando se fala em regime jurídico administrativo tem-se uma posição de 
privilégio para a administração pública, baseado na concepção da supremacia do 
interesse público em relação ao privado. Aqui há uma correlação entre interesse 

público e prerrogativas. A necessidade de satisfazer o interesse coletivo coloca a 
administração pública em uma posição superior em relação ao privado. 

Direitos individuais x Direitos coletivos 🡪  restrições X prerrogativas : é 
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sempre importante entender que ao mesmo tempo em que o estado está em uma 

posição superior, também se submete ao direito público, devendo respeitar a lei, ou 
seja, existem restrições a atuação da administração pública – Princípio da 
indisponibilidade do interesse público. 

Supremacia do interesse público em relação ao privado X Prerrogativas 
X finalidade do interesse coletivo 🡪 Para assegurar a autoridade da administração 
pública, necessária para a realização do interesse público, são lhe outorgadas 

privilégios que permitem assegurar a supremacia do interesse público, tais como: 
autoexecutoriedade, autotutela, ocupação temporário, requisição de bens e serviços, 

impor sanções, imunidade tributária, prescrição quinquenal, entre outros. A 
supremacia do interesse público é um princípio implícito da CF/88. 

Indisponibilidade do interesse público X LIBERDADE X restrições: para 

assegurar a liberdade individual, a administração pública deve se sujeitar às leis e à 
Constituição federal ( princípios implícitos e explícitos ) , respeitando os direitos dos 

indivíduos, tendo como exemplos de restrições: moralidade, transparência, dar 
publicidade aos atos, realização de concurso público e licitação, entre outros. 

O Regime Jurídico administrativo não é uma opção discricionária da 

Administração. Deve-se observar a CF/88 e as leis. Ex: o art. 173, parágrafo 1º da 
CF/88 prevê que as empresas estatais devem se submeter ao regime jurídico de direito 
privado, ao passo que, os entes administrativos + autarquias e fundações de direito 

público devem se submeter ao regime jurídico do direito público.  Quando se utiliza o 
regime jurídico privado pela a administração pública, este será parcialmente derrogado 

por normas de direito público. 

O que são as “pedras de toque”? 

Termo desenvolvido por Celso Antonio Bandeira de Melo – é a base, alicerce do direito 
administrativo, para o autor as pedras de toque são os princípios da supremacia do 

interesse público e a indisponibilidade do interesse público – princípios basilares 
do direito administrativo. 

 

4 – PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

Conceito: “são proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam 
todas as estruturas subsequentes. Princípios nesse sentido são os alicerces da ciência”  

( José Cretella Jr. ) 

O artigo 37, caput, da Constituição Federal prevê, de maneira explícita, 05 

princípios norteadores da administração pública, quais sejam: 

a) Legalidade 

✔ A administração pública só pode fazer o que a lei prevê. Não há aqui 

espaço para fazer ou deixar de fazer aquilo que não está previsto na lei, 
como no direito civil (critério da não contradição a lei), pois os atos  do 
administrador devem estar expressos em lei para ser legítimo. ( art. 37, 

caput da CF/88 - marque no vade mecum este dispositivo). 

https://www.instagram.com/cejurnorteconcursos/
http://www.cejurnorte.com.br/
mailto:coach@cejurnorte.com.br


 

                   

18 
Siga nosso Ig:  https://www.instagram.com/cejurnorteconcursos/ou visite nosso site: http://www.cejurnorte.com.br/ 

E-mail: coach@cejurnorte.com.br 
 

✔ Critério da subordinação a lei – o administrador deve agir de acordo com 
a lei, apenas fazendo o que está expresso em lei. Na clássica comparação 

de Hely Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem 
fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar 
onde a lei autoriza. 

✔ É a base do estado democrático de direito – princípio da legalidade está 
expresso na CF. Este princípio não é específico do direito administrativo, 
sendo aplicado a todos os ramos do direito. 

✔ Para Celso Antônio Bandeira de Melo existem três exceções a aplicação do 
princípio da legalidade na administração pública: 

1) Medida provisória 

2) Estado de sítio 

3) Estado de defesa 

✔ ATENÇÃO – nessas situações excepcionais, o administrador poderá 
fazer algo que não está previsto na lei, ou seja, ocorre a mitigação da 
obrigatoriedade da lei. 

 
b) Impessoalidade 

 

✔ Está previsto no art. 37, caput, da CF. Exigir impessoalidade da 
administração tem relação tanto com os administrados, como a 
própria administração. No primeiro caso, deve-se sempre buscar a 

finalidade do interesse público, a qual deve nortear toda a atividade 
administrativa. Em relação ao segundo ponto, deve o estado atuar em 
prol de toda a coletividade, não beneficiando pessoas em específico. 

✔ Os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que 
pratica, mas, sim, ao órgão como um todo. 

✔ Quando se reconhece a validade de um ato administrativo realizado 
por funcionário irregularmente investido no cargo – exercício de fato 

do ato - sob o fundamento que os atos são do órgão, não, do cargo. 
Sendo assim, como o órgão fez o ato, mesmo que por meio de um 
servidor investido irregularmente, o ato será válido, em virtude do 

princípio da impessoalidade. 

✔ Exemplos de atos que estão pautados na impessoalidade – licitação e 
concurso público. A administração, com base em critérios objetivos 

previamente estabelecidos, irá determinar a melhor resposta para a 
administração, sempre com a finalidade do interesse público e todosos 
concorrente terão as mesmas oportunidades. 

✔ Outra vertente deste princípio tem relação com a vedação da promoção 
pessoal – igualdade formal. 

✔ ATENÇÃO - há uma divergência entre a doutrina tradicional e 
moderna, em relação aos princípios da impessoalidade x finalidade. 
Para Hely Lopes, esses princípios são sinônimos. Para Celso Antônio 

são princípios autônomos (doutrina moderna). 

✔ Pegadinha de prova - A prática do nepotismo já foi relacionada em 
questão com o princípio da impessoalidade – não privilegiar pessoas, 

apenas pela condição de obter um grau de parentesco. 
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c) Moralidade 

 

✔ A moralidade tem relação com a honestidade, boa fé, boa 
administração, lealdade. A moralidade e a legalidade são princípios 

autônomos, podendo um ato administrativo ser legal, mas imoral. Em 
outras ocasiões, a imoralidade consistirá na ofensa direta à lei e aí 
violará, ipso facto, o princípio da legalidade. 

✔  A imoralidade gera efeitos jurídicos, podendo o ato ser anulado. Ex: 
ação popular pode anular atos contrários à moralidade administrativa. 

✔ Atenção: STF – as remunerações dos servidores devem ser divulgadas 
– transparência – não há neste caso ilegalidade. Em 2018 , o STF 

decidiu que não há necessidade de divulgar o CPF ao lado do nome do 
servidor. 

✔ Alguns importantes julgados relacionados à moralidade 
administrativa: 

 
IMPORTANTE!!! 

 
A contratação, por agente político, de parentes para cargos em comissão ocorrida 
antes da Súmula Vinculante 13 configura ato de improbidade administrativa? 

Divergência (atualmente prevalece que sim). 
 “Não configura improbidade administrativa a contratação, por agente político, de 

parentes e afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei ou ao ato 
administrativo do respectivo ente federado que a proibisse e à vigência da Súmula 
Vinculante 13 do STF”. STJ. 1ª Turma. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, julgado em 24/4/2014 (Info 540). 
• SIM. “A prática de nepotismo configura grave ofensa aos princípios da administração 
pública, em especial aos princípios da moralidade e da isonomia, enquadrando-se, 

dessa maneira, no art. 11 da Lei nº 8.429/92. A nomeação de parentes para ocupar 
cargos em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação da Súmula vinculante 

13, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da 
administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a 
existência de regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição”. STJ. 2ª Turma. 

REsp 1643293/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2017. 
 

Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de 
controle externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha 
colateral de 3º grau) já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de 

determinado Conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio 
não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. A incompatibilidade da 
prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/88 não decorre diretamente da 

existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou 
servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, 

chefia ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco 
com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção. STF. 2ª Turma. Rcl 
18564/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado 

em 23/2/2016 (Info 815). 
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A Constituição do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 32, VI, que é 
“vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente 
até segundo grau civil”. Foi proposta uma ADI contra esta norma. O STF julgou a 

norma constitucional, mas decidiu dar interpretação conforme à Constituição, no 
sentido de o dispositivo ser válido somente quando incidir sobre os cargos de 
provimento em comissão, função gratificada, cargos de direção e assessoramento. Em 

outras palavras, o STF afirmou que essa vedação não pode alcançar os servidores 
admitidos mediante prévia aprovação em concurso público, ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, haja vista que isso poderia inibir o próprio provimento desses 
cargos, violando, dessa forma, o art. 37, I e II, da CF/88, que garante o livre acesso 
aos cargos, funções e empregos públicos aos aprovados em concurso público. STF. 

Plenário. ADI 524/ES, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 20/5/2015 (Info 786). 

É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, 
permitindo que sejam nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de 
até dois parentes das autoridades estaduais, além do cônjuge do Governador. STF. 

Plenário. ADI 3745/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 15/5/2013 (Info 706). 
 
Súmula vinculante 13-STF (nepotismo): A nomeação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de 

direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta 
em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 

compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
 

Nepotismo cruzado ou Transnepotismo – quando se tenta burlar a regra estabelecida 
pelo STF. Ocorre uma troca de favores entre os poderes, para que os parentes não 
estejam vinculados à autoridade nomeante. Sendo assim, aparentemente, não há 

nepotismo. 

Obs.: a vedação ao nepotismo não se aplica aos casos em que a nomeação recai sobre 
cônjuge ou parente que ocupam cargos efetivos por efeito de aprovação em concurso 
público. Também ficaram de fora da proibição as nomeações de parente para cargos 

políticos, como os de Ministro ou Secretário Estadual ou Municipal. 

 

d) Publicidade 

 

✔ A regra geral é a publicação dos atos administrativos, sendo o sigilo 
somente admitido nas hipóteses previstas na CF – art. 5, X. XI, XII, XIV, 
XXXIII, XXXIV, LX e LXXII. O direito a informação é uma garantia para o 

indivíduo, sendo previsto na CF e regulamentado pela lei 12.572/11. 

✔ Nesse princípio, tem-se a correlação com o dever da transparência do 
estado. Ou seja, os recursos públicos devem ter uma ampla divulgação de 
como estão sendo aplicados. 
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✔ A publicidade também representa uma condição de eficácia de alguns 
atos administrativos, tais como: a dispensa de licitação. 

✔ Mecanismo de controle e fiscalização, pois os tribunais de contas e o 
próprio poder legislativo devem apreciar as contas dos administradores e 
verificar se está cumprindo as divulgações devidas. 

✔ Para o STF, é legítima a publicação dos vencimentos dos servidores. 

✔ STJ – O IBGE está impedido de fornecer informações individualizadas que 
coleta, no desempenho de suas funções, para que sirvam de prova em 

outro procedimento administrativo. 
 

e) Eficiência 

 

✔ Foi acrescentado na CF/88 pela EC 19/98, a partir do conceito de 
Administração gerencial – o objetivo são os resultados ( finalidade). 

✔ Modernização do direito administrativo- o núcleo do princípio é a 
procura de produtividade e economicidade e a exigência de reduzir 

os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos 
serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. 

✔ Contrato de gestão - relaciona-se ao princípio da eficiência, sendo 
firmados com as entidades da Administração indireta que estão 

sendo ineficientes, visando maior produtividade. 
 
 

 
 

LEI 8.666/93 – Art. 1° ao 26 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
 

Dos Princípios 
 
Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 

órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 
Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 
previstas nesta Lei. 

 
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato 

todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.                  
(Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
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conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.                    (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)          
(Regulamento)            (Regulamento)              (Regulamento) 

 
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato; 

 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991.                (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010) 

 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste 
artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 

legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a 
moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 
23 de outubro de 1991. 

 
§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, 

será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 
I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 

nacional;                (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 
II - produzidos no País; 
 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 
        I - produzidos no País;                     (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 495, de 2010) 
 
        II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e                    

(Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 
 
        III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.                     
(Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.                      
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.                  
(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência) 

 
§ 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 

público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo 
das propostas, até a respectiva abertura. 

 
§ 4º (Vetado).                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
        § 5o  Nos processos de licitação previstos no caput, poderá 

ser estabelecida margem de preferência para produtos 
manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas 
técnicas brasileiras.                        (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010) 

 
§ 5o  Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser 

estabelecido margem de preferência para produtos 
manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas 
técnicas brasileiras.                       (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010)                     (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

 
§ 5o  Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida 

margem de preferência para:                             (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

 
I - produtos manufaturados e para serviços nacionais que 

atendam a normas técnicas brasileiras; e                             (Incluído 
pela Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência) 

 
II - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação.                         (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)    
(Vigência) 

 
§ 6o  A margem de preferência por produto, serviço, grupo de 

produtos ou grupo de serviços, a que refere o § 5o, será definida 
pelo Poder Executivo Federal, limitada a até vinte e cinco por cento 
acima do preço dos produtos manufaturados e serviços 
estrangeiros.                          (Incluído pela Medida Provisória nº 
495, de 2010) 

 
§ 6o  A margem de preferência de que trata o § 5o será 

estabelecida com base em estudos revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração:                 
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                (Vide Decreto nº 
7.546, de 2011)                  (Vide Decreto nº 7.709, de 2012)                    
(Vide Decreto nº 7.713, de 2012)               (Vide Decreto nº 7.756, 
de 2012) 

 
I - geração de emprego e renda;                (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 
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II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 
municipais;                      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 
III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País;                      

(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 
IV - custo adicional dos produtos e serviços; e                     (Incluído 

pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 
V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.                    

(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 
        § 7o  A margem de preferência de que trata o § 6o será 

estabelecida com base em estudos que levem em consideração:                         
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
        I - geração de emprego e renda;                    (Incluído pela 

Medida Provisória nº 495, de 2010) 
 
        II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e 

municipais; e                    (Incluído pela Medida Provisória nº 495, 
de 2010) 

 
        III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no 

País.                        (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 
 
§ 7o  Para os produtos manufaturados e serviços nacionais 

resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados 
no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional 
àquela prevista no § 5o.                   (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010)                 (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

 
§ 8o  Respeitado o limite estabelecido no § 6o, poderá ser 

estabelecida margem de preferência adicional para os produtos 
manufaturados e para os serviços nacionais resultantes de 
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País.                      
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
§ 8o  As margens de preferência por produto, serviço, grupo de 

produtos ou grupo de serviços, a que se referem os §§ 5o e 7o, 
serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma 
delas ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços 
estrangeiros.                   (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                        
(Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

 
§ 9o  As disposições contidas nos §§ 5o, 6o e 8o deste artigo não 

se aplicam quando não houver produção suficiente de bens 
manufaturados ou capacidade de prestação dos serviços no País.                    
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
§ 9o  As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se 

aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou 
prestação no País seja inferior:                       (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)        (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

 
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou                  

(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 
 
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 

desta Lei, quando for o caso.                     (Incluído pela Lei nº 12.349, 
de 2010) 

 

§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 6o será 
estendida aos bens e serviços originários dos Estados Partes do 
Mercado Comum do Sul - Mercosul, após a ratificação do 
Protocolo de Contratações Públicas do Mercosul, celebrado em 20 
de julho de 2006, e poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários de outros países, com os quais o 
Brasil venha assinar acordos sobre compras governamentais.                  
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 5o poderá ser 

estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários 
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul.                     
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                  (Vide Decreto nº 
7.546, de 2011) 

 
§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços 

e obras poderão exigir que o contratado promova, em favor da 
administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas de 
compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a 
condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal.                      
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços 

e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão 
ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por 
ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de 
compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a 
condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.                      
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                      (Vide Decreto nº 
7.546, de 2011) 

 
        § 12.  Nas contratações destinadas à implantação, 

manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de 
informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do 
Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e 
serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei no 
10.176, de 11 de janeiro de 2001.                   (Incluído pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010) 

 
§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção 

e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder 
Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços 
com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com 
o processo produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de 
janeiro de 2001.                   (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                  
(Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

 
§ 13.  Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a 

relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos 
§§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de 
recursos destinados a cada uma delas.                  (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010) 

 
§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais normas 

de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei.                      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 
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§ 15.  As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre 

as demais preferências previstas na legislação quando estas forem 
aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.                      
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos 

órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público 
subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o 
seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei 

caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em 
qualquer esfera da Administração Pública. 

 
Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações 

terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, 
ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade 
da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação 
de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo 
quando presentes relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. 

 
§ 1o  Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores 

corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes 
preservem o valor. 

 
§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior correrá à conta 

das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos 
a que se refere. 

 
§ 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo 

pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das 
mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a 
que se referem.                     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

 
§ 3o  Observados o disposto no caput, os pagamentos 

decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu 
parágrafo único,  deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da apresentação da fatura.                       (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
Art. 5o-A.  As normas de licitações e contratos devem privilegiar 

o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na forma da lei.                      (Incluído 
pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
Seção II 

 
Das Definições 

 
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

 
III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 
 
IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a 

terceiros; 
 
V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor 

estimado seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

 
VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento 

das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos; 
 
VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios; 
 
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com 

terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades: 
 
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com 

terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:                       (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução 

da obra ou do serviço por preço certo e total; 
 
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a 

execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades 
determinadas; 

 
c) (VETADO) 
 
c) (Vetado).                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 

trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 
 
e) empreitada integral - quando se contrata um 

empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as 
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas às 
finalidades para que foi contratada; 

 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
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a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer 
visão global da obra e identificar todos os seus elementos 
constitutivos com clareza; 

 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação 
ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 

 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da 

obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; 

 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado 

em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 
avaliados; 

 
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT; 

 
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle do poder público e das fundações por 
ele instituídas ou mantidas; 

 
XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente; 
 
XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da 

Administração Pública; 
 
XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da 

Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial da 
União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que 
for definido nas respectivas leis;                      (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do 

instrumento contratual; 
 
XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de 

contrato com a Administração Pública; 
 
XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela 

Administração com a função de receber, examinar e julgar todos 
os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 
cadastramento de licitantes. 

 

     XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos 
manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com 
o processo produtivo básico ou regras de origem estabelecidas 
pelo Poder Executivo Federal;                         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010) 

 
        XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas 

condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal;                    
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
        XIX -  sistemas de tecnologia de informação e comunicação 

estratégicos - bens e serviços de tecnologia da informação e 
comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à 
administração pública e que envolvam pelo menos um dos 
seguintes requisitos relacionados às informações críticas: 
disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade.                      
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos 

manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com 
o processo produtivo básico ou com as regras de origem 
estabelecidas pelo Poder Executivo federal;        (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010) 

 
XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas 

condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal;                    
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 
XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação 

estratégicos - bens e serviços de tecnologia da informação e 
comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à 
administração pública e que envolvam pelo menos um dos 
seguintes requisitos relacionados às informações críticas: 
disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade.                       
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 
XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, 

serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica 
e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação 
tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela 
instituição contratante.                        (Incluído pela Lei nº 13.243, 
de 2016) 

 
Seção III 

Das Obras e Serviços 
 
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação 

de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, 
à seguinte seqüência: 

 
I - projeto básico; 
 
II - projeto executivo; 
 
III - execução das obras e serviços. 
 
§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida 

da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos 
trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto 
executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente 
com a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração. 
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§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 

 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente 

e disponível para exame dos interessados em participar do 
processo licitatório; 

 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários; 
 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem 

o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a 
serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com 
o respectivo cronograma; 

 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas 

estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 
Constituição Federal, quando for o caso. 

 
§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 

recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua 
origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 

 
§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades 
ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do 
projeto básico ou executivo. 

 
§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 

serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

 
§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade 

dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

 
§ 7o  Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, 

para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização 
monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de 
cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será 
calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente 
no ato convocatório. 

 
§ 8o  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública 

os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra 
executada. 

 
§ 9o  O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, 

aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
 
Art. 8o  A execução das obras e dos serviços deve programar-se, 

sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e 
considerados os prazos de sua execução. 

 
§ 1º As obras, serviços e fornecimentos serão divididos em 

tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, a critério e por conveniência da 
Administração, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 

 
§ 2º É proibido o retardamento imotivado da execução de 

parcela de obra ou serviço, se existente previsão orçamentária 
para sua execução total, salvo insuficiência financeira de recursos 
ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em 
despacho circunstanciado das autoridades a que se refere o art. 26 
desta lei. 

§ 3º Na execução parcelada, inclusive nos casos admitidos neste 
artigo, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou 
fornecimento, há de corresponder licitação distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execução total do objeto da 
licitação. 

 
§ 4º Em qualquer caso, a autorização da despesa será feita para 

o custo final da obra ou serviço projetados. 
 
Parágrafo único.  É proibido o retardamento imotivado da 

execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente 
previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência 
financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados 
em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 
26 desta Lei.                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de 
bens a eles necessários: 

 
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica; 
 
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 
 
§ 1o  É permitida a participação do autor do projeto ou da 

empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra 
ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas 
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

 
§ 2o  O disposto neste artigo não impede a licitação ou 

contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto 
executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente 
fixado pela Administração. 

 
§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do disposto 

neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos 
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de 
bens e serviços a estes necessários. 

 
§ 4o  O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da 

comissão de licitação. 
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Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nos 
seguintes regimes: 

 
Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas 

seguintes formas:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

 
I - execução direta; 
 
II - execução indireta, nas seguintes modalidades: 
 
II - execução indireta, nos seguintes regimes:                     (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
a) empreitada por preço global; 
 
b) empreitada por preço unitário; 
 
c) (VETADO) 
 
c) (Vetado).               (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
d) tarefa; 
 
e) empreitada integral. 
 
Parágrafo único.  (VETADO) 
 
Parágrafo único. (Vetado).                   (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 
 
Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão 

projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto 
quando o projeto-padrão não atender às condições peculiares do 
local ou às exigências específicas do empreendimento. 

 
Art. 12.  Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 

serviços serão considerados principalmente os seguintes 
requisitos: 

 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e 

serviços serão considerados principalmente os seguintes 
requisitos:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
I - segurança; 
 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
 
III - economia na execução, conservação e operação; 
 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, 

tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, 
conservação e operação; 

 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem 

prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; 
 
VI - adoção das normas técnicas adequadas; 
 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do 

trabalho adequadas;                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

 

VII - impacto ambiental. 
 
Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados 
 
Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 

executivos; 
 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 
 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras 

ou tributárias;                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços; 
 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
 
VIII - (Vetado).                      (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 

contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de 
prêmio ou remuneração. 

 
§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no 

que couber, o disposto no art. 111 desta Lei. 
 
§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados 

que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em 
procedimento licitatório ou como elemento de justificação de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir 
que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os 
serviços objeto do contrato. 

 
Seção V 

 
Das Compras 

 
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:            

(Regulamento)            (Regulamento)              (Regulamento)  
(Vigência) 

 
I - atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas; 
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II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
 
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento 

semelhantes às do setor privado; 
 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
 
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e 

entidades da Administração Pública. 
 
§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de 

mercado. 
 
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente 

para orientação da Administração, na imprensa oficial. 
 
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por 

decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as 
seguintes condições: 

 
I - seleção feita mediante concorrência; 
 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos 

preços registrados; 
 
III - validade do registro não superior a um ano. 
 
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições. 

 
§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, 

quando possível, deverá ser informatizado. 
 
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço 

constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse 
com o preço vigente no mercado. 

 
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
 
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 

indicação de marca; 
 
II - a definição das unidades e das quantidades a serem 

adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja 
estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas de estimação; 

 
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam 

a deterioração do material. 
 
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite 

estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, 
deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros. 

 
Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a relação de todas as 

compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira 
a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a 

quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da 
operação. 

 
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de 

divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, 
à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou 
Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e 
o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as 
compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.                 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica aos casos 

de dispensa de licitação previstos no inciso IX do art. 24.                   
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Seção VI 

 
Das Alienações 

 
Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 

 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para 

órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

 
a) dação em pagamento 
 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de 
governo;                        (Vide Medida Provisória nº 335, de 2006) 

        b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, 
ressalvado o disposto nas alíneas f e h;                     (Redação dada 
pela Lei nº 11.481, de 2007) 

        b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 
entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, 
ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “h” e “i”;                      (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009) 

 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, 
ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;                      (Redação dada 
pela Lei nº 11.952, de 2009) 

 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 

constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 
 
d) investidura; 
 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de 

qualquer esfera de governo;                   (Incluída pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de 
interesse social, por órgãos ou entidades da administração pública 
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especificamente criados para esse fim;                       (Incluída pela 
Lei nº 8.883, de 1994)                    (Vide Medida Provisória nº 292, 
de 2006)                 (Vide Medida Provisória nº 335, de 2006) 

 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no 
âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública;                        (Redação dada pela Lei nº 
11.481, de 2007) 

 
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 

da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e 
deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja 
competência legal inclua-se tal atribuição;                      (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
g) procedimentos de regularização fundiária de que trata o art. 

29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976;                         (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009) 

 
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 

da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e 
deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja 
competência legal inclua-se tal atribuição;               (Incluído pela 
Lei nº 11.196, de 2005) 

 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de 

direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito 
de programas de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;                        
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 

onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal 
onde incidam ocupações até o limite de quinze módulos fiscais ou 
mil e quinhentos hectares, para fins de regularização fundiária, 
atendidos os requisitos legais;                       (Incluído pela Medida 
Provisória nº 458, de 2009) 

 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 

onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal 
onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos 
fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;                       
(Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009) 

 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 

onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde 
incidam ocupações até o limite de quinze módulos fiscais e não 
superiores a 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de 
regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e                         
(Redação dada pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

 
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou 

onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde 
incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da 
Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização 
fundiária, atendidos os requisitos legais; e                        (Redação 
dada pela Lei nº 13.465, 2017) 

 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, 

dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 

social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-
econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 

 
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública; 
 
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 

observada a legislação específica; 
 
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
 
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou 

entidades da Administração Pública, em virtude de suas 
finalidades; 

 
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou 

entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por 
quem deles dispõe. 

 
§ 1o  Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste 

artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua 
alienação pelo beneficiário. 

 
§ 2o  A Administração poderá conceder direito real de uso de 

bens imóveis, dispensada licitação, quando o uso se destina a 
outro órgão ou entidade da Administração Pública. 

 
§ 2o A Administração também poderá conceder título de 

propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada 
licitação, quando o uso destinar-se:                   (Redação dada pela 
Lei nº 11.196, de 2005) 

 
I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer 

que seja a localização do imóvel;                    (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005) 

 
II - a pessoa física que, nos termos de lei, regulamento ou ato 

normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura e moradia sobre área rural situada na região 
da Amazônia Legal, definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de 
outubro de 1966, superior à legalmente passível de legitimação de 
posse referida na alínea g do inciso I do caput deste artigo, 
atendidos os limites de área definidos por ato normativo do Poder 
Executivo.                     (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005).              
(Regulamento)                 (Regulamento)                (Regulamento) 

        II - a pessoa física que, nos termos da lei, regulamento ou 
ato normativo do órgão competente, haja implementado os 
requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e 
exploração direta sobre área rural situada na região da Amazônia 
Legal, definida no art. 1o, § 2o, inciso VI, da Lei no 4.771, de 22 de 
setembro de 1965, superior a um módulo fiscal e limitada a áreas 
de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e 
quinhentos hectares;                       (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 458, de 2009) 

 
II - a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato 

normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos 
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mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta 
sobre área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) 
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, desde que 
não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hectares);                       
(Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009) 

 
II - a pessoa natural que, nos termos da lei, de regulamento ou 

de ato normativo do órgão competente, haja implementado os 
requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e 
exploração direta sobre área rural limitada a quinze módulos 
fiscais, desde que não exceda a 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares);                  (Redação dada pela Medida Provisória nº 759, 
de 2016) 

 
II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato 

normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta 
sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art. 6o 
da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009;                          (Redação 
dada pela Lei nº 13.465, 2017) 

 
§ 2o-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do caput e do inciso II 

do § 2o deste artigo ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicionamentos:                    
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

        § 2o-A.  As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas 
de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes 
condicionamentos:                     (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 458, de 2009) 

 
§ 2º-A.  As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de 

autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes 
condicionamentos:                  (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 
2009) 

 
I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 

particular seja comprovadamente anterior a 1o de dezembro de 
2004;                    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime 

legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária 
de terras públicas;                      (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-

contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras 
públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento 
ecológico-econômico; e                      (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005) 

 
IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada 

notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade 
pública ou interesse social.                        (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005) 

 
§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo:                          

(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
 
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração 
mediante atividades agropecuárias;                             (Incluído pela 
Lei nº 11.196, de 2005) 

 

II - fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) hectares, vedada 
a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; e                            
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
II - fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, vedada a 

dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; e                         
(Redação dada pela Medida Provisória nº 422, de 2008). 

 
II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que 

não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de 
licitação para áreas superiores a esse limite;                      (Redação 
dada pela Lei nº 11.763, de 2008) 

 
III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente 

da figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até 
o limite previsto no inciso II deste parágrafo.                        (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
IV – (VETADO)                (Incluído pela Lei nº 11.763, de 2008) 
 
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a 

alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 
remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da 
avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta 
lei. 

 
§ 3o  Entende-se por investidura, para os fins desta lei:                 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
 
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área 

remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se 
tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da 
avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta 
lei;                      (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta 

destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais 
construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, 
desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas 
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão.                              (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
§ 4º A doação com encargo poderá ser licitada, e de seu 

instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de 
seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do 
ato. 

 
§ 4o  A doação com encargo será licitada e de seu instrumento 

constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu 
cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, 
sendo dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado;                         (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

 
§ 5o  Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário 

necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a 
cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por 
hipoteca em segundo grau em favor do doador.                       (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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§ 6o  Para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou 
globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 
23, inciso II, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá permitir 
o leilão.                        (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 7o  (VETADO).                     (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 
 
Art. 18.  Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase 

de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de 
quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. 

 
Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados, isolada 

ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no art. 
23, inciso II, alínea b desta lei, a Administração poderá permitir o 
leilão.          (Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja 

aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 
em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade 
competente, observadas as seguintes regras: 

 
I - avaliação dos bens alienáveis; 
 
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
 
III - adoção do procedimento licitatório. 
 
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de 

concorrência ou leilão.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
Capítulo II 

 
Da Licitação 

 
Seção I 

 
Das Modalidades, Limites e Dispensa 

 
Art. 20.  As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 

repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, 
devidamente justificado. 

 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não impedirá a 

habilitação de interessados residentes ou sediados em outros 
locais. 

 
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências e tomadas de preços, embora realizadas no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, 
durante 3 (três) dias consecutivos, obrigatória e 
contemporaneamente: 

 
Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, 
embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:                        
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita 

por órgão da Administração Pública Federal ou do Distrito Federal 
e, ainda, quando se tratar de obras, compras e serviços financiados 

parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidos por 
instituições federais; 

 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita 

por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, 
quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com 
recursos federais ou garantidas por instituições federais;                     
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
II - no Diário Oficial do Estado onde será realizada a obra ou 

serviço, quando se tratar de licitação de órgãos da Administração 
Estadual ou Municipal; 

 
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se 

tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade 
da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal;                           (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
III - em pelo menos um jornal diário de grande circulação no 

Estado ou, se houver, no Município  onde será realizada a obra ou 
serviço, podendo ainda a Administração, para ambos os casos, 
conforme o vulto da concorrência, utilizar-se de outros meios de 
divulgação para ampliar a área de competição. 

 
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, 

se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde 
será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou 
alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto 
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar 
a área de competição.                          (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

 
III - em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, 

facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, 
conforme regulamento do Poder Executivo federal.              (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 896, de 2019) 

 
§ 1o  O aviso publicado conterá a indicação do local em que os 

interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas 
as informações sobre a licitação. 

 
§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será: 
 
I - 30 (trinta) dias para a concorrência; 
 
I - quarenta e cinco dias para:                (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 
 
a) concurso;                   (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 
 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar 

o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo 
"melhor técnica" ou "técnica e preço"                (Incluída pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

 
II - 45 (quarenta e cinco) dias para o concurso; 
 
II - trinta dias para:                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 
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a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do 
inciso anterior;                         (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor 

técnica" ou "técnica e preço";                      (Incluída pela Lei nº 
8.883, de 1994) 

 
III - 15 (quinze) dias para a tomada de preços ou leilão; 
 
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não 

especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;                        
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
IV - 45 (quarenta e cinco) dias para a licitação do tipo melhor 

técnica ou técnica e preço, ou quando o contrato a ser celebrado 
contemplar a modalidade de empreitada integral; 

 
IV - cinco dias úteis para convite.                 (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 
 
V - 5 (cinco) dias úteis para o convite. 
 
§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão 

contados a partir da primeira publicação do edital resumido ou da 
expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital 
ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que 
ocorrer mais tarde. 

 
§ 3o  Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão 

contados a partir da última publicação do edital resumido ou da 
expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital 
ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que 
ocorrer mais tarde.                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
Art. 22.  São modalidades de licitação: 
 
I - concorrência; 
 
II - tomada de preços; 
 
III - convite; 
 
IV - concurso; 
 
V - leilão. 
 
§ 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução de seu objeto. 

 
§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

 

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

 
§ 4o  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 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

 
§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao 
da avaliação. 

 
§ 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.                        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 

3 (três) possíveis interessados, é vedado repetir o convite aos 
mesmos escolhidos na licitação imediatamente anterior realizada 
para objeto idêntico ou assemelhado. 

 
§ 6o  Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na praça mais 

de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado 
para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no 
mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados 
não convidados nas últimas licitações.                            (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do 
número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas 
circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, 
sob pena de repetição do convite. 

 
§ 8o  É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a 

combinação das referidas neste artigo. 
 
§ 9o  Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a administração 

somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos 
previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem  habilitação 
compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital.               
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos 

I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos 
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

 
I - para obras e serviços de engenharia: 
 
a) convite - até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros); 
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b) tomada de preços - até Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de 

cruzeiros); 
 
c) concorrência - acima de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de 

cruzeiros); 
 
I - para obras e serviços de engenharia:  (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 1998)     (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 
 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);   

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)   (Vide Decreto nº 9.412, 
de 2018)    (Vigência) 

 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)   
(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    
(Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
 
a) convite - até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 

cruzeiros); 
 
b) tomada de preços - até Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos 

milhões de cruzeiros); 
 
c) concorrência - acima de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos 

milhões de cruzeiros). 
 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:    

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, 
de 2018)    (Vigência) 

 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);   (Redação dada 

pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    
(Vigência) 

 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta 

mil reais);   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide 
Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

 
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta 

mil reais).   (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide 
Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

 
§ 1º Para os Municípios, bem como para os órgãos e entidades a 

eles subordinados, aplicam-se os seguintes limites em relação aos 
valores indicados no caput deste artigo e nos incisos I e II do art. 
24 desta lei: 

 
I - 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indicados, quando a 

população do município não exceder a 20.000 (vinte mil) 
habitantes; 

 
II - 50% (cinqüenta por cento) dos valores indicados, quando a 

população do município se situar entre 20.001 (vinte mil e um) e 
100.000 (cem mil) habitantes; 

 

III - 75% (setenta e cinco por cento) dos valores indicados, 
quando a população do município se situar entre 100.001 (cem mil 
e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

 
IV - 100% (cem por cento) dos valores indicados, quando a 

população do município exceder a 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes. 

 
§ 1o  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração 

serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem 
técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala.                          (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, adotar-se-á como 

parâmetro o número de habitantes em cada município segundo os 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
§ 2o  Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, 

parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de 
corresponder licitação distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução do objeto em licitação.                          
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer 

que seja o valor de seu objeto, na compra ou alienação de bens 
imóveis, nas concessões de direito real de uso, bem como nas 
licitações internacionais, admitida, neste último caso, a tomada de 
preços, desde que o órgão ou entidade disponha de cadastro 
internacional de fornecedores e sejam observados os limites deste 
artigo. 

 
§ 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, 

qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou 
alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como 
nas concessões de direito real de uso e nas licitações 
internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o 
convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.                      
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 4o  Nos casos em que couber convite, a Administração poderá 

utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 
 
§ 5º É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de 

preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou 
serviço, ou ainda para obras ou serviços da mesma natureza que 
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente, sempre que 
o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de 
preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste 
artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam 
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa 
daquela do executor da obra ou serviço. 

 
§ 5o  É vedada a utilização da modalidade "convite" ou "tomada 

de preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra 
ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores 
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caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas 
de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra 
ou serviço.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 6o  As organizações industriais da Administração Federal 

direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites 
estabelecidos no inciso I deste artigo também para suas compras 
e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais 
aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de 
meios operacionais bélicos pertencentes à União.                     
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e desde que não 

haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação 
de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a 
ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo 
mínimo para preservar a economia de escala.                   (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos 

valores mencionados no caput deste artigo quando formado por 
até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por 
maior número.               (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (cinco por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo 
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 
ou serviço ou ainda de obras e serviços da mesma natureza que 
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente; 

 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até cinco por 

cento do limite previsto na alínea a do inciso I do artigo anterior, 
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente;                         (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
 I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo 
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 
ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente;                     (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998) 

 
II - para outros serviços e compras de valor até 5% (cinco por 

cento) do limite previsto na alínea a, do inciso II do artigo anterior, 
e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

 
 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou 
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;                        
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
 
IV - 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 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos; 

 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

 
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico 

para regular preços ou normalizar o abastecimento; 
 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, 
ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 
48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 
direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante 
do registro de preços, ou dos serviços;                   (Vide § 3º do art. 
48) 

 
VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas 

jurídicas de direito público interno, exceto se houver empresas 
privadas ou de economia mista que possam prestar ou fornecer os 
mesmos bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à 
licitação; 

 
VIII - 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;                 (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da 

segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;                   
(Regulamento) 

 
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço 

público, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 

 
X - 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;                      (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou 

fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que 
atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as 
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mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive 
quanto ao preço, devidamente corrigido; 

 
XII - nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, 

em centro de abastecimento ou similar, realizadas diretamente 
com base no preço do dia; 

 
XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 

perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no 
preço do dia;                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XIII - na contratação de instituição nacional sem fins lucrativos, 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, 
desde que a pretensa contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional; 

 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos;                  (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XIV - para a aquisição de bens ou serviços por intermédio de 

organização internacional, desde que o Brasil seja membro e nos 
termos de acordo específico, quando as condições ofertadas 
forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público; 

 
XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo 

internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, 
quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas 
para o Poder Público;                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 

históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

 
XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários 

padronizados de uso da administração, e de edições técnicas 
oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a 
pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades 
que integrem a Administração Pública, criados para esse fim 
específico;                     (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem 

nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;                     
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o 

abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou 
tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual 
de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes 
de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder 
comprometer a normalidade e os propósitos das operações e 
desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do 

inciso II do art. 23 desta Lei:                     (Incluído pela Lei nº 8.883, 
de 1994) 

 
XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, 

com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando 
houver necessidade de manter a padronização requerida pela 
estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto;                     
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência 

física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos 
ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado.                        
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
XXI - Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a 

pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.                        
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados 

exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos 
concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras 
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para 
esse fim específico;                          (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010) 

 
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa 

e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de 
engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea 
“b” do inciso I do caput do art. 23;                        (Incluído pela Lei 
nº 13.243, de 2016) 

 
XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de energia 

elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, 
segundo as normas da legislação específica;                        (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia 

elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou 
autorizado, segundo as normas da legislação específica;                        
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou 

sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, 
para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de 
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado.                       (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998) 

 
XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços 

com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no 
contrato de gestão.                     (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e 

Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a transferência 
de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida.                    (Incluído pela Lei nº 
10.973, de 2004) 
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XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da 

Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a 
prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do 
autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de 
cooperação.                        (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 
XXVII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 

prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pela autoridade máxima do 
órgão.                        (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 
XXVII - na contratação da coleta, processamento e 

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 
efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o 
uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 
ambientais e de saúde pública.                     (Redação dada pela Lei 
nº 11.445, de 2007).       (Vigência) 

 
XXVIII -                          (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007) 
 
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 

prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pela autoridade máxima do 
órgão.                       (Incluído pela Lei nº 11.484, de 2007). 

 
XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para 

atender aos contingentes militares das Forças Singulares 
brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, 
necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do 
fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.                        
(Incluído pela Lei nº 11.783, de 2008). 

 
XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou 

privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços 
de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.                              
(Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010)  Vigência 

 
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos 

arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
observados os princípios gerais de contratação dela constantes.          
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010) 

 
XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos 

arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
observados os princípios gerais de contratação dela constantes.            
(Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 
XXXII - na contratação em que houver transferência de 

tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de 
Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, 
inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as 
etapas de absorção tecnológica.                 (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012) 

 

 XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins 
lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras 
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e 
produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa 
renda atingidas pela seca ou falta regular de água.                    
(Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 2013)                   (Vide 
Decreto nº 8.038, de 2013) 

 
XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, 

para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais 
de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, 
para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca 
ou falta regular de água.                    (Incluído pela Lei nº 12.873, de 
2013) 

 
XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público 

interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou 
distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, 
tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, 
sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 
estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e 
financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias 
que envolvam transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do 
inciso XXXII deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim 
específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado.                
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 
XXXV - para a construção, a ampliação, a reforma e o 

aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que 
configurada situação de grave e iminente risco à segurança 
pública.                 (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017) 

 
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste 

artigo, serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços 
contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, 
bem assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma da lei, 
como Agências Executivas.           (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998) 

 
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do 

caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, 
obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.           
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 
§ 1o  Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste 

artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços 
contratados por consórcios públicos, sociedade de economia 
mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, 
na forma da lei, como Agências Executivas.            (Incluído pela Lei 
nº 12.715, de 2012) 

 
§ 2o  O limite temporal de criação do órgão ou entidade que 

integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que 
produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da 
direção nacional do SUS.                     (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 2012) 

https://www.instagram.com/cejurnorteconcursos/
http://www.cejurnorte.com.br/
mailto:coach@cejurnorte.com.br


 

                   

37 
Siga nosso Ig:  https://www.instagram.com/cejurnorteconcursos/ou visite nosso site: http://www.cejurnorte.com.br/ 

E-mail: coach@cejurnorte.com.br 
 

 
§ 3o A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, 

quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá 
procedimentos especiais instituídos em regulamentação 
específica.                      (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)             
Regulamento 

 
§ 4o Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do  art. 

9o à hipótese prevista no inciso XXI do caput.                    (Incluído 
pela Lei nº 13.243, de 2016) 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 
 
I - 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; 

 
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. 

 
§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. 

 
§ 2o  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor 
ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem 
prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV do art. 24, as 

situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do § 2º do art. 8º 
desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 (três) dias à 
autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa 
oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condição de eficácia dos 
atos. 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos 

incisos III a XX do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas 
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser 
comunicados dentro de três dias à autoridade superior para 
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de cinco dias, 

como condição para eficácia dos atos.                       (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
Art. 26.  As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e nos 

incisos III a XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas 
no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o, deverão ser 
comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, 
como condição para eficácia dos atos.                     (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta 
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.                    
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos: 

 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 
 
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de 

grave e iminente risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso;                       (Redação dada pela Lei 
nº 13.500, de 2017) 

 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
 
III - justificativa do preço. 
 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 

os bens serão alocados.        
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JURISPRUDÊNCIA CORRELATA 
(Fonte: buscador dizer o direito) 

 
 
O art. 54 da Lei nº 9.784/99 prevê que a Administração Pública federal possui o prazo 
de 5 anos para anular um ato administrativo ilegal, salvo comprovada má-fé (quando, 

então, não haverá prazo). 
Trata-se, portanto, de um prazo para o exercício da autotutela. A Lei nº 9.784/99, em princípio, 
deveria regular apenas e unicamente o processo administrativo no âmbito da Administração 
Federal direta e indireta. O processo administrativo na esfera dos Estados e dos Municípios 
deve ser tratado por meio de legislação a ser editada por cada um desses entes, em virtude da 
autonomia legislativa que gozam para regular a matéria em seus territórios. No entanto, o STJ 
entende que, se o Estado ou o Município não possuir em sua legislação previsão de prazo 
decadencial para a anulação dos atos administrativos, deve-se aplicar, por analogia 
integrativa, o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Essa conclusão é baseada nos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. STJ. 1ª Seção. MS 18.338/DF, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, julgado em 14/06/2017 ( princípio da autotutela ) 
 
Princípio da continuidade do serviço público -Em regra, o serviço público deverá ser 
prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupções (princípio da continuidade do 
serviço público). Excepcionalmente, será possível a interrupção do serviço público nas 
seguintes hipóteses previstas no art. 6º, § 3º da Lei n.º 8.987/95: a) Em caso de 
emergência (mesmo sem aviso prévio); b) Por razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações, desde que o usuário seja previamente avisado; c) Por causa de 
inadimplemento do usuário, desde que ele seja previamente avisado. 
Se a concessionária de energia elétrica divulga, por meio de aviso nas emissoras de rádio do 
Município, que haverá, daqui a alguns dias, a interrupção do fornecimento de energia elétrica 
por algumas horas em virtude de razões de ordem técnica, este aviso atende a exigência da Lei 
nº 8.987/95? SIM. A divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica 
por meio de emissoras de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio, 
prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95. STJ. 1ª Turma. REsp 1270339-SC, Rel. Min. 
Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016 (Info 598). 
 
 
Não existe direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório quando a vacância 
do cargo ocorre na vigência da CF/88, que exige a submissão a concurso público (art. 
236, § 3º).  
O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado 
afronta diretamente a Constituição Federal. O art. 236, § 3º, da CF é uma norma constitucional 
autoaplicável. Logo, mesmo antes da edição da Lei 8.935/1994 ela já tinha plena eficácia e o 
concurso público era obrigatório como condição para o ingresso na atividade notarial e de 
registro. STF. Plenário. MS 26860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2/4/2014 (Info 741). 

 
 
O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como 
são os cargos de Secretário Estadual e Municipal 
O STF tem afastado a aplicação da SV 13 a cargos públicos de natureza política, como são os 
cargos de Secretário Estadual e Municipal. Mesmo em caso de cargos políticos, será possível 
considerar a nomeação indevida nas hipóteses de: • nepotismo cruzado; • fraude à lei e • 
inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica 
ou por inidoneidade moral do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 17/9/2019 (Info 952). 
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PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES 
Súmula 615-STJ: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros 
restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são 
tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. STJ. 1ª 
Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018 (Info 624). 

 
O Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos 
praticados pelo Poder Executivo.  
Dessa forma, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e dos entes 
da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas públicas) não podem 
gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência direta do Executivo 
sobre eles. STF. Plenário. ACO 1612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/2/2015. STF. 
Plenário. ACO 2099 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 18/12/2015. 
 

É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns 
requisitos 
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 
medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço 
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo 
recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem 
prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da 
dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. STJ. 1ª Seção. 
REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) 
(Info 634). 

Contratação de parentes antes da SV 13 do STF e improbidade administrativa 
A contratação, por agente político, de parentes para cargos em comissão ocorrida antes da 
Súmula Vinculante 13 configura ato de improbidade administrativa? • NÃO. Não configura 
improbidade administrativa a contratação, por agente político, de parentes e afins para cargos 
em comissão ocorrida em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente 
federado que a proibisse e à vigência da Súmula Vinculante 13 do STF. STJ. 1ª Turma. REsp 
1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014 (Info 540). • SIM. 
A prática de nepotismo configura grave ofensa aos princípios da administração pública, em 
especial aos princípios da moralidade e da isonomia, enquadrando-se, dessa maneira, no art. 
11 da Lei nº 8.429/92. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que 
ocorrida antes da publicação da Súmula vinculante 13, constitui ato de improbidade 
administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 
11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a existência de regra explícita de qualquer natureza 
acerca da proibição. STJ. 2ª Turma. REsp 1643293/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 28/03/2017. 

É válida a interrupção do serviço público por razões de ordem técnica se houve prévio 
aviso por meio de rádio 
Origem: STJ  
Em regra, o serviço público deverá ser prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupções 
(princípio da continuidade do serviço público). Excepcionalmente, será possível a interrupção 
do serviço público nas seguintes hipóteses previstas no art. 6º, § 3º da Lei n.º 8.987/95: a) Em 
caso de emergência (mesmo sem aviso prévio); b) Por razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações, desde que o usuário seja previamente avisado; c) Por causa de 
inadimplemento do usuário, desde que ele seja previamente avisado. Se a concessionária de 
energia elétrica divulga, por meio de aviso nas emissoras de rádio do Município, que haverá, 
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daqui a alguns dias, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por algumas horas em 
virtude de razões de ordem técnica, este aviso atende a exigência da Lei nº 8.987/95? SIM. A 
divulgação da suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica por meio de emissoras 
de rádio, dias antes da interrupção, satisfaz a exigência de aviso prévio, prevista no art. 6º, § 
3º, da Lei nº 8.987/95. STJ. 1ª Turma. REsp 1270339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 15/12/2016 (Info 598). 

 
Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem 
influência hierárquica sobre a nomeação 
Origem: STF  
Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar o cargo de assessor de controle 
externo do Tribunal de Contas mesmo que seu tio (parente em linha colateral de 3º grau) já 
exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado Conselheiro, especialmente pelo 
fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. A 

incompatibilidade da prática enunciada na SV 13 com o art. 37 da CF/88 não decorre 
diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político 
ou servidor público, mas de presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia 
ou assessoramento tenha sido direcionado à pessoa com relação de parentesco com quem 
tenha potencial de interferir no processo de seleção. STF. 2ª Turma. Rcl 18564/SP, rel. orig. 
Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23/2/2016 (Info 815). 

 

Norma que impede nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento 
efetivo 
A Constituição do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 32, VI, que é “vedado ao servidor 
público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil”. Foi 
proposta uma ADI contra esta norma. O STF julgou a norma constitucional, mas decidiu dar 
interpretação conforme à Constituição, no sentido de o dispositivo ser válido somente quando 
incidir sobre os cargos de provimento em comissão, função gratificada, cargos de direção e 
assessoramento. Em outras palavras, o STF afirmou que essa vedação não pode alcançar os 
servidores admitidos mediante prévia aprovação em concurso público, ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, haja vista que isso poderia inibir o próprio provimento desses cargos, 
violando, dessa forma, o art. 37, I e II, da CF/88, que garante o livre acesso aos cargos, funções 
e empregos públicos aos aprovados em concurso público. STF. Plenário. ADI 524/ES, rel. orig. 
Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/5/2015 
(Info 786). 

 

Estado-membro não pode ser incluído nos cadastros de inadimplentes da União por 
irregularidades praticadas pelos outros Poderes que não o Executivo 
O Estado só pode sofrer restrições nos cadastros de devedores da União por atos praticados 

pelo Poder Executivo. Dessa forma, atos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal 
de Contas e dos entes da Administração Pública indireta (como as autarquias e as empresas 
públicas) não podem gerar sanções da União contra o Estado, diante da ausência de ingerência 
direta do Executivo sobre eles. STF. Plenário. ACO 1612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 
13/2/2015. STF. Plenário. ACO 2099 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 18/12/2015. 

 

Vedação ao nepotismo: inconstitucionalidade de lei estadual que preveja exceções 
É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação da prática do nepotismo, permitindo 
que sejam nomeados para cargos em comissão ou funções gratificadas de até dois parentes 
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das autoridades estaduais, além do cônjuge do Governador. STF. Plenário. ADI 3745/GO, rel. 
Min. Dias Toffoli, 15/5/2013 (Info 706). 

 
Possibilidade de divulgação de vencimentos dos servidores públicos com relação nominal 
É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos 
nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens 
pecuniárias. STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015 
(repercussão geral) (Info 782) 

 

EXERCÍCIOS 
 

1 – (FCC – 2016 – Analista de Gestão de Pessoas) A Administração Pública é 
informada por diversos princípios, que são proposições fundamentais, que 

condicionam todas as estruturações subsequentes. Nesse sentido, os prazos 
fixados para a Administração possa rever seus próprios atos, bem como a vedação 
à aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa, são 

expressões da aplicação do princípio da 
 
a) Proporcionalidade. 

b) Moralidade. 
c) Tutela. 

d) Autotutela. 
e) Segurança jurídica. 
 

2 – (QUADRIX – 2018- Analista Advogado) Quanto aos princípios, atos e poderes 
administrativos, julgue o item a seguir. 

 
A autotutela permite que a Administração Pública controle seus próprios atos quanto 
à legalidade e ao mérito, devendo anular os atos eivados de vícios de legalidade e 

revogar os que se tornarem inconvenientes e inoportunos em face do interesse público.  
 
(   )Certo 

 
(   )Errado 

 
3- (QUADRIX – 2018 – CREF – Analista Advogado) Quanto aos princípios, atos e 
poderes administrativos, julgue o item a seguir. 

 

O princípio da impessoalidade se compara à boa‐fé objetiva do direito privado, 
exigindo comportamento leal, honesto e probo.  

 
(   )Certo 
 

(   )Errado 
 

4 – (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário)  Com relação à origem e às 
fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração 
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pública em geral, julgue o item que segue.  

 
O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e 
que não se encontra nas relações entre particulares constitui o regime jurídico 

administrativo. 
 
(   )Certo 

 
(   )Errado 

 
 
5 – (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário) Com relação à origem e às 

fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração 
pública em geral, julgue o item que segue.  

 
Em sentido objetivo, administração pública designa os entes que exercem a atividade 
administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. 

 
(   )Certo 
 

(   )Errado 
 

6  - (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário) Com relação à origem e às 
fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração 
pública em geral, julgue o item que segue. 

  
De acordo com o critério teleológico, o direito administrativo é um conjunto de normas 

que regem as relações entre a administração e os administrados. 
 
(   )Certo 

 
(   )Errado 
 

7 - (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário)  Com relação à origem e às fontes 
do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em 

geral, julgue o item que segue.  
 
No Brasil, assim como no sistema de common law, o costume é uma das fontes 

principais do direito administrativo. 
 
(   )Certo 

 
(   )Errado 

 
8 - (CESPE – 2019 – PGE-PE – Analista Judiciário) Com relação à origem e às fontes 
do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em 

geral, julgue o item que segue.  
 

Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à elevação, 
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ao nível constitucional, de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. 

 
(   )Certo 
 

(   )Errado 
 
9 – (IADES – 2018 – APEX Brasil – Analista) A atividade administrativa, de forma 

geral, sublegal ou infralegal, deve restringir-se à expedição de comandos que 
assegurem a execução da lei, ou seja, existe a necessidade de garantir que a atuação 

do Poder Executivo nada mais seja que a concretização do preconizado em lei. Esse 
contexto relaciona-se a qual princípio específico? 
 

a) Impessoalidade 
b) Boa-fé 

c) Moralidade 
d) Pessoalidade 
e) Legalidade 

 
10 – (CESPE – 2018 – IPHAN) “Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou 
responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo 

de pinturas pertencentes ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área 
específica de um museu municipal, para a exposição das pinturas restauradas. 

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, 
consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura 
utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por 

técnico especializado, e há no país somente uma profissional habilitada para 
o trabalho.” 

 
Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
 

 
Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do IPHAN responsável pelo 
projeto, só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação 

pertinente. 
 

(   )Certo 
 
(   )Errado 

 
11 – (VUNESP – 2016 – Prefeitura de São Paulo – Analista) “Esse princípio acaba 
completando a ideia já analisada de que o administrador é um executor do ato, 

que serve de veículo de manifestação da vontade estatal e, portanto, as 
realizações administrativo-governamentais não são do agente político, mas da 

entidade pública em nome da qual atuou” (José Afonso da Silva). 
O autor, na conceituação supra, está tratando do princípio constitucional da 
Administração Pública denominado de princípio da 

 
a) Eficiência 

b) identidade física do administrador. 
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c) supremacia do interesse público. 

d) Moralidade 
e) impessoalidade. 
 

12 – (FGV – 2016 – IBGE – Analista) Órgão de controle interno de determinada 
fundação pública realiza auditoria no setor responsável pelas licitações e 
contratos administrativos da fundação. Na diligência, verifica-se que não há 

necessidade de se realizar aquisição de determinado produto, mas o edital de 
licitação acabara de ser publicado. Após as providências administrativas cabíveis, 

a fundação revoga o edital de licitação. Na hipótese em tela, a fundação pública 
agiu de acordo com o princípio administrativo da: 
 

a) legalidade, em que a Administração Pública exerce o controle interno sobre os 
seus próprios atos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e 

revogar os ilegais, independentemente de recurso ao Poder Judiciário; 
b) autotutela, em que a Administração Pública exerce o controle sobre os seus 
próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou 

inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário; 
c) nulidade, em que a Administração Pública exerce o controle externo sobre os 
atos de seus órgãos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos 

e revogar os ilegais, independentemente de recurso ao Poder Judiciário; 
d) independência, em que a Administração Pública exerce o controle geral sobre os 

atos de seus órgãos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os 
inconvenientes ou inoportunos, mediante autorização prévia do Poder Judiciário; 
e) autonomia, em que a Administração Pública exerce o controle sobre os atos de 

seus órgãos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar 
os ilegais, mediante autorização prévia do Poder Judiciário. 

 
13 – (UFMT – TJMT – 2016 – Analista Judiciário) Este princípio possui duas 
formas, a primeira objetiva a atuação coletiva, voltada tão somente a uma 

finalidade pública; a segunda observa que os atos administrativos não devem ser 
atribuídos ao agente público que o está praticando, mas, sim, à Administração 
Pública; ambas atuam na efetivação precisa do interesse público. Trata-se do 

princípio da 
 

a) Eficiência. 
b) Publicidade. 
c) Legalidade. 

d) Impessoalidade. 
 
14 – (UFMT – TJMT – 2016 – Analista Judiciário)  Assinale a alternativa que 

apresenta os princípios que devem ser obedecidos pela administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
 
a) Reserva legal, Pessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

b) Reserva legal, Impessoalidade, Imoralidade, Publicidade e Eficiência. 
c) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

d) Legalidade, Pessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 
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15 - ( FUNDATEC – DELEGADO/2018/RS) Acerca da formação histórica do Direito 
Administrativo, analise as seguintes assertivas: 
 

I.   O Direito Administrativo tem origem na Idade Média, período histórico em que a 
vontade do monarca passa a se subordinar à lei. 
II.   O direito francês se notabiliza como a principal influência na formação do Direito 

Administrativo brasileiro, de onde importamos institutos importantes como o conceito 
de serviço público, a teoria dos atos administrativos, da responsabilidade civil do 

estado e da submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade. 
III.   Devido à organização do Estado brasileiro, composto por diferentes entes políticos 
dotados de competências legislativas próprias para disciplinar suas atividades 

administrativas, a codificação do Direito Administrativo em âmbito nacional se torna 
inviável. 

Quais estão corretas: 
 
a) Apenas I. 

b) Apenas III. 
c) II e III. 
d) I,II e III. 

e) I e II. 
 

16 - ( VUNESP – 2018 – Delegado de Polícia) O conceito de Direito Administrativo é 
peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os 
órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e 

imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do Direito 
Administrativo: 

a) Costumes 
b) Lei em sentido amplo 
c) Princípios gerais do direito 

d) Jurisprudência 
 
 

17 – (CESPE /DELEGADO) No que se refere a fontes e princípios do direito 
administrativo, julgue o item seguinte. 

 
A jurisprudência é fonte do direito administrativo, mas não vincula as decisões 
administrativas, apesar de o direito administrativo se ressentir de codificação legal. 

 
Certo (   ) 
Errado (   ) 

 
 

18 – (VUNESP DELEGADO SP 2018) O conceito de Administração Pública possui 
vários sentidos, sendo correto afirmar que: 
 

a) sob o sentido material, entende-se como Administração Pública o conjunto de 
órgãos do Estado, isto é, a estrutura estatal. 

b) sob o sentido formal, a Administração Pública deve ser entendida como o 
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conjunto de funções administrativas exercidas pelo Estado. 

c) sob o sentido material, a Administração Pública deve ser entendida como a 
atividade administrativa exercida pelo Estado. 
d) sob o sentido empreendedor, a Administração Pública é o conjunto de funções 

administrativas exercidas pelo Estado de forma empreendedora, visando o atingimento 
das suas finalidades. 
e) sob o sentido objetivo, entende-se como Administração Pública a estrutura 

orgânica do Estado, definidora do conjunto de estruturas de competências legalmente 
definidas 

 
19 – (VUNESP/DELEGADO/2014) A Administração Pública, em sentido 
 

a) objetivo, material ou funcional, designa os entes que exercem a atividade 
administrativa. 

b) amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função 
administrativa. 
c) estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos 

governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos, 
subordinados e dependentes, aos quais incumbe executar os planos governamentais. 
d) estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função 

administrativa. 
e) subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que 

incumbe, predominantemente, ao Poder Executivo. 
 
20 - (FAPEMS – 2017/DELEGADO) De acordo com o texto a seguir o direito público 

tem como objetivo primordial o atendimento ao bem-estar coletivo. 
 

[...] em primeiro lugar, as normas de direito público, embora protejam reflexamente o 
interesse individual, têm o objetivo primordial de atender ao interesse público, ao bem-
estar coletivo. Além disso, pode-se dizer que o direito público somente começou a se 

desenvolver quando, depois de superados o primado do Direito Civil (que durou muitos 
séculos) e o individualismo que tomou conta dos vários setores da ciência, inclusive a 
do Direito, substituiu-se a ideia do homem como fim único do direito (própria do 

individualismo) pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo o direito público 
e que vincula a Administração em todas as suas decisões [...]. 

  
Dl PIETRO, Maria Sylvia Zaretla. Direito Administrativo. 30.ed. Sao Paulo: Atlas, 2017, 
p 96. 

 
Diante disso, as "pedras de toque" do regime jurídico-administrativo são: 
a) Legalidade e indisponibilidade do interesse público 

b) Legalidade e moralidade 
c) Supremacia do interesse público sobre o privado e legalidade 

d) Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse 
público. 
 

21-  Sobre os princípios da Administração Pública, é CORRETO afirmar que: 
 

a) a efetivação de pagamento de precatório em desobediência à ordem cronoló-gica 
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traduz violação ao princípio da impessoalidade, à luz do qual é vedada a atuação 

administrativa dissociada da moral, dos princípios éticos, da boa-fé e da lealdade. 
b) em consonância com o princípio da legalidade, estatuído no artigo 37, caput, da 
CR/88, a Administração Pública pode fazer tudo o que a lei não proíbe. 

c) não são oponíveis às Sociedades de Economia Mista, haja vista que essas 
sociedades são regidas pelo regime de direito privado. 
d) o princípio da supremacia do interesse público não se radica em dispositivo 

específico da CR/88, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações 
concretas dele. 

 
 
22 – Sobre os princípios da Administração Pública, é CORRETO afirmar que Sobre os 

princípios da Administração Pública, analise as seguintes assertivas: 
 

I.   A prisão em flagrante delito de um indivíduo, sob o enfoque de não depender de 
prévia manifestação do poder judiciário, é uma manifestação concreta do princípio da 
autotutela administrativa. 

 
II.   O uso moderado e progressivo da força, modulador da ação policial, encontra 
fundamento no princípio da proporcionalidade, que tem por objetivo evitar que a 

atividade coercitiva do Estado seja exercida em intensidade superior à estritamente 
necessária para restabelecer a ordem e a segurança pública. 

 
III.   No âmbito administrativo, o acesso à informação, por se tratar de um direito 
público subjetivo de envergadura constitucional, derivado do princípio da publicidade 

e da transparência, não comporta sigilo como exceção. 
 

IV.   A utilização, por parte do servidor público, para fins privados, de um bem 
regularmente apreendido no âmbito de uma investigação criminal caracteriza violação 
ao princípio da impessoalidade, sob o enfoque da finalidade, impondo o 

enquadramento de tal conduta em ato de improbidade administrativa. 
 
Quais estão corretas? 

a) Apenas I 
b) I e II 

c) II e IV 
d) I, II, III 
e) I,II,III.IV 

 
23 – (2018/ delegado) Os princípios administrativos podem ser utilizados para fins 
de controle de constitucionalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 

sendo o que se observa na alternativa a seguir: 
 

a) ao titular do cargo de procurador de autarquia exige-se a apresentação de 
instrumento de mandato para representá-la em juízo. 
b) a nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo em 

comissão ou de confiança na Administração Pública do Estado viola a Constituição 
Federal 

c) não é possível a autotutela sobre os atos administrativos após a sua impugnação 
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no Poder Judiciário. 

d)  o princípio da pessoalidade é corolário da isonomia e da legalidade, sendo 
centrais à ação administrativa. 
e) o ato administrativo eivado de ilegalidade deverá ser revogado pelo 

administrador público, em obediência ao princípio administrativo da 
discricionariedade. 
 

24 – (IESES – 2019 – Prefeitura de São José/SC) De acordo com o Artigo 37 da 
Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos seguintes princípios: 
 

a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, pessoalidade, moralidade, sigilo e eficácia. 

c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, ética e eficácia. 
d) Ética, pessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência. 

 

 
25 - (IESES – 2019 – Prefeitura de São José/SC) A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade dentre outros. 

I. O princípio da legalidade consiste no fato de que o administrador somente poderá 
fazer o que a lei permite. 
II. O principio da Impessoalidade estabelece que a Administração Pública, através de 

seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer diferenças ou 
privilégios, uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. 

III. O princípio da moralidade administrativa, deve agir com boa-fé, sinceridade, 
probidade, lealdade e ética. Tal princípio acarreta a obrigação ao administrador público 
de observar somente a lei. 

IV. O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação de todos os atos praticados 
pela Administração Pública. 
Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a assertive II está correta. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão incorretas. 

c) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 

 

26 – (FGV – 2019 – TJ/CE – Técnico Judiciário) O Supremo Tribunal Federal inibe 

a aplicação de severas sanções a entidades federativas por ato de gestão anterior 
à assunção dos deveres públicos do novo gestor, a fim de não dificultar sua 
governabilidade, caso esteja tomando as providências necessárias para sanar o 

prejuízo causado pela gestão anterior. 

 

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, trata-se da aplicação do 
princípio da administração pública da: 
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a) impessoalidade diferida das sanções; 

b) continuidade mitigada do gestor; 
c) responsabilidade subsidiária do gestor; 
d) intranscendência subjetiva das sanções; 

e) segurança jurídica objetiva. 

 
GABARITO: 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
E C E C E E E C E C E B D C C B C C 

 

 

19 20 21 22 23 24 25 26 
B D D C B A C D 

 

 

 

CONTEÚDO EXTRA - 2h 
 

1.   Outros princípios reconhecidos pelo Direito Administrativo 

José dos Santos Carvalho Filho, e outros tantos autores trazem outros princípios 
que ajudam a nortear a atividade administrativa. São eles: 

1.1                     Princípio da Supremacia do Interesse Público 

Já mencionado anteriormente, este princípio se baseia no fato de que as 

atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da 

coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim 

último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. Caso não esteja 

presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de finalidade. 

Trata-se do primado do interesse público. Assim, os direitos do indivíduo, em 

regra, não podem ser equiparados aos direitos da coletividade. Um exemplo de 

aplicação deste princípio se dá na desapropriação, em que o interesse público prevalece 

sobre o do proprietário, ou, ainda, no poder de polícia do Estado, por força do qual se 

estabelecem algumas restrições às atividades individuais. 

1.2                     Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público 

Este princípio traz a ideia de que os bens e interesses públicos não pertencem à 

Administração nem a seus agentes. cabendo-lhes apenas geri-los e conservá-los e em 
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prol da coletividade, sendo esta a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. 

Desta forma, a Administração não tem a livre disposição dos bens e interesses 

públicos, porque atua em nome de terceiros. Por essa razão é que os bens públicos só 

podem ser alienados na forma em que dispuser a lei, por exemplo. 

1.3                     Princípio da Autotutela 

No exercício de sua atividade a Administração Pública comete erros.  Deparando-

se com esses erros, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. 

Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se 

pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. 

Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa 

o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários. 

Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de rever seus atos. 

Pode fazê-lo de ofício. Está positivado tanto na lei 9784/99, quanto em entendimento 

sumulado do STF. Veja: 

“lei 9784/99. Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 

eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

Súmula 473 do STF: “a Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

Em nome, porém, do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das 

relações jurídicas, vêm sendo criados limites ao exercício da autotutela pela 

Administração. Na verdade, a eterna pendência da possibilidade de revisão dos atos 

administrativos revela-se, em alguns casos, mais nociva do que a sua permanência. 

Por isso mesmo, a Lei nº 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo 

federal, consignou que o direito da Administração de anular atos administrativos que 

tenham irradiado efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo 

comprovada má-fé (art. 54). Vê-se, portanto, que, depois desse prazo, incabível se torna 
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o exercício de autotutela pela Administração, eis que tal hipótese acarreta, ex vi legis, 

a conversão do fato anterior em situação jurídica legítima. 

Obs.: princípio da sindicabilidade: o princípio da sindicabilidade impõe que a 

Administração Pública se submeta a controle. Esse controle pode ser feito pela própria 

Administração Pública (legalidade e mérito) ou pelo Poder Judiciário (legalidade). A 

doutrina aponta que a sindicabilidade é a possibilidade de submeter qualquer lesão a 

direito decorrentes de ato administrativo a algum tipo de controle, relacionando-se ao 

princípio da autotutela, no ponto em que, este permite o controle dos atos 

administrativos pela própria Administração Pública. 

1.4                     Princípio da segurança jurídica 

Este princípio busca abrandar o conflito existente entre o princípio da legalidade 

e a estabilidade das relações jurídicas. Se por um lado é necessário observar a lei, de 

outro é preciso evitar que situações jurídicas permaneçam instáveis por um tempo 

indeterminado, o que causa incertezas e receios entre os indivíduos. 

A prescrição e a decadência, por exemplo, são mecanismos que realçam a 

aplicação deste princípio, evitando que relações jurídicas se prolonguem 

indeterminadamente no tempo. 

Nesse contexto, importante ressaltar o conteúdo do art. 54, da Lei nº 9.784/99, 

segundo o qual “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da 

data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 

Decorre da citada norma a intenção de sobrelevar o princípio da segurança 

jurídica e proteção à confiança, de modo que, após cinco anos e desde que tenha havido 

boa-fé, fica limitado o poder de autotutela administrativa e, em consequência, não mais 

poderá a Administração suprimir os efeitos favoráveis que o ato produziu para seu 

destinatário.   

1.5                     Princípio da razoabilidade 

Segundo este princípio as condutas administrativas devem se situar dentro de 

padrões aceitáveis, razoáveis. 
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Nessa perspectiva, para alguns doutrinadores, a falta de razoabilidade na 

conduta administrativa viola, em verdade, o próprio princípio da legalidade, pois a falta 

de razoabilidade é reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da 

conduta. 

Agindo a Administração com condutas que se apresentem dentro dos padrões 

normais de aceitabilidade, não pode o Judiciário invadir o mérito administrativo, em 

virtude do princípio da separação de Poderes. 

1.6                     Princípio da Proporcionalidade 

Este princípio tem como fundamento o excesso de poder e se assemelha em 

alguns pontos ao princípio da razoabilidade. Tem por finalidade conter atos, decisões 

e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao 

objetivo colimado pela Administração. Assim, o Poder Público deve atuar com 

equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido. 

O  princípio da proporcionalidade pode ser entendido sob três vertentes: 1) 

adequação, que significa que o meio empregado na atuação deve ser compatível com 

o fim almejado; 2) exigibilidade ou necessidade, porque a conduta deve ser 

absolutamente necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para 

alcançar o fim público e; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as 

vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens que vierem a ocorrer. 

1.7                     Princípio da continuidade dos serviços públicos 

Os serviços públicos buscam atender as necessidades da comunidade, que por 

muitas vezes são inadiáveis e permanentes. Como consequência desse fato não podem 

os serviços públicos ser interrompidos, devendo ter normal continuidade. 

Está expresso no art. 6º, § 1º, da lei 8987/95, que os serviços púbicos devem 

ser contínuos. Tal regra, contudo, não é absoluta, comportando exceções dispostas no 

próprio dispositivo legal. Segundo o § 3º, é possível a interrupção do serviço público 

em situações de emergência ou após prévio aviso nos casos motivados por razões de 

ordem técnica e segurança das instalações, bem como por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade. 
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O STJ possui jurisprudência em teses sobre o corte de fornecimento de serviço 

público, as quais vale a pena o candidato conhecer: 

1)   É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 
inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação. 

2)    É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por 
razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que 
precedido de notificação. 

3)   É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar 
o direito à saúde e à integridade física do usuário. 

4)   É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 
inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de 
notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços 

indispensáveis à população. 

5)   É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 

inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de 
proteção à vida e à saúde. 

6)   É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 

a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a 
interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 
consumo. 

7)   É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por 
débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. 

8)   É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito 
irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao 

consumidor por danos morais. 

9)   É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 

o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia 
elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária. 

10)               O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre 

o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do 
usuário inadimplente. 

  

1.8                     Princípio da motivação 

Trata-se da indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que determinaram a 

prática do ato administrativo. A motivação é a justificação do ato praticado. 
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Motivo e motivação não se confundem apesar de serem conceitos relacionados. 

O motivo como elemento do ato administrativo é a situação de fato ou de direito que 

autoriza a prática do ato. Já a motivação do ato é a justificação de sua prática. 

Obs.: teoria dos motivos determinantes: significa que quando a administração 

indica os motivos que levaram a prática do ato, este só será válido se os motivos forem 

verdadeiros. Ou seja, a motivação apresentada vincula o ato. Mesmo que a autoridade 

não tenha o dever de motivar, caso o faça, os motivos devem ser verdadeiros. Exemplo; 

exoneração de servidor detentor de cargo em comissão não precisa ser motivada, mas 

caso a autoridade resolva motivar o ato de exoneração, tal motivo deve ser verdadeiro, 

sob pena de ilegalidade do ato. 

Atenção: Cespe considerou correta: “Não se decreta a invalidade de um ato 

quando um, entre os diversos motivos determinantes, não está adequado à realidade 

fática”. 

Obs. 2: motivação aliunde: com fundamento no art. 50, § 1º, da lei 9784/99, a 

motivação aliunde consiste na declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações ou decisões que serão parte integrante do ato. 

Por fim, ressalta-se que o art. 50 da lei 9784/99, explicita os atos que devem ser 

obrigatoriamente motivados. Veja: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 

V - decidam recursos administrativos; 

VI - decorram de reexame de ofício; 

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 
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de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

 

Exercícios complementares 

 

Princípios administrativos 

1. (cespe. 2018. Analista de controle externo – direito – TCE/MG) Assinale a opção 
correta de acordo com os princípios implícitos ou reconhecidos da administração 

pública. 

a) Segundo o primado do interesse público, cabe à administração rever os seus erros 

para restaurar a situação de regularidade. 

b) O princípio da indisponibilidade exige que os serviços públicos não sejam 
interrompidos. 

c) O princípio da precaução determina a observância da correção administrativa dentro 
da norma. 

d) Com base no princípio da autotutela, a câmara municipal possui personalidade 
jurídica. 

e) A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da 

administração pública com os administrados. 

2.   (CESPE - 2018 - MPE-PI - Conhecimentos Básicos - Cargos de Nível Superior)  
Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime 

jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade 
administrativa. 

Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do 
interesse público sobre o privado, à administração pública é vedado ter privilégios não 
concedidos a particulares. 

 3.   (CESPE - 2018 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal) A administração 
pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas 

informações, julgue o item a seguir, acerca do controle da administração pública. 

O poder de autotutela tem fundamento, preponderantemente, nos princípios da 

legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício 
quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. 

4.   (CESPE - 2018 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal) Um servidor 

público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de 
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confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o 

departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação 
é ilegal. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos 

administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. 

5.   (CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado - Bloco II) A previsão em lei de 
cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre 

diretamente do princípio da 

a)            publicidade. 

b)            moralidade. 

c)            legalidade. 

d)            eficiência. 

e)            supremacia do interesse público. 

6.   (CESPE - 2018 - CGM de João Pessoa - PB - Conhecimentos Básicos - Cargos: 

1, 2 e 3) Com relação aos princípios aplicáveis à administração pública e ao 
enriquecimento ilícito por agente público, julgue o item a seguir. 

Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus 

atos ilegais, independentemente de provocação. 

7.   (CESPE - 2017 - TRF - 1ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Judiciária) No 
que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, 

considerando o posicionamento majoritário da doutrina. 

A autotutela é entendida como a possibilidade de a administração pública revogar atos 

ilegais e anular atos inconvenientes e inoportunos sem a necessidade de intervenção 
do Poder Judiciário. 

8.   (CESPE - 2017 - TRF - 5ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto) Acerca dos 

princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, assinale a 
opção correta. (adaptada) 

a)            Conforme o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede 
a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de 
hospital municipal inadimplente. 

b)            Situação hipotética: Uma autarquia federal constatou, a partir de denúncia, que 
servidor efetivo com dois anos de exercício no cargo havia apresentado documentação 
falsa para a investidura no cargo. Assertiva: Nessa situação, conforme o STF, os atos 

praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão dos princípios da 
proteção à confiança e da segurança jurídica. 

c)            Não configura ofensa ao princípio da moralidade a nomeação de esposa de 
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magistrado, devidamente concursada, para função de confiança diretamente 

subordinada ao juiz cônjuge. 

d)            Todo ato administrativo emitido por agente público submete-se ao princípio da 
legalidade; quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle 

judicial o juízo de conveniência e oportunidade. 

  

9.   (CESPE - 2017 - TRT - 7ª Região (CE) - Técnico Judiciário - Área Administrativa) 
Se um ministro de Estado, após editar e publicar ato administrativo que conceda 
benefícios aos servidores públicos, resolver anulá-lo, por entender ser o ato ilegal, 

esse ministro terá praticado conduta com base no princípio da 

a)            autotutela. 

b)            moralidade. 

c)             indisponibilidade. 

d)            supremacia do interesse público. 

10.                (CESPE - 2017 - DPU - Defensor Público Federal) Jorge, servidor público 
federal ocupante de cargo de determinada carreira, foi, por meio administrativo, 

transferido para cargo de carreira diversa.  Com referência a essa situação 
hipotética, julgue o item subsequente à luz do entendimento dos tribunais 
superiores. 

A forma de provimento do cargo público na referida situação — transferência para 
cargo de carreira diversa — foi inconstitucional, por violar o princípio do concurso 
público; cabe à administração pública, no exercício do poder de autotutela, anular o 

ato ilegal, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Lei 8666/93 

11.   (cespe. 2019. Procurador de Contas) No ordenamento jurídico brasileiro, a 
regra geral é a realização de procedimento licitatório. Há casos em que a própria 
Lei n.º 8.666/1993 dispensa a licitação; em outros, a norma faculta ao 

administrador público afastar discricionariamente o certame licitatório; por fim, 
há outros casos ainda em que a própria competição se mostra inviável. Assinale 

a opção correspondente à hipótese de licitação dispensada pela própria lei de 
regência. 

a)   contratação de profissional de setor artístico, por meio de empresário exclusivo, 

consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública 

b)   contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 
urbanos efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por 

catadores de materiais recicláveis 

c)    aquisição de obra de arte, de autenticidade certificada e compatível às finalidades 
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do órgão ou entidade 

d)   alienação gratuita de bem imóvel de uso comercial de âmbito local com área de 200 
m² e inserido no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvido por órgão da administração pública 

e)    ausência de interessados à licitação anterior que, justificadamente, não possa ser 
repetida sem que haja prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas 

12.   (cespe. 2019. Assistente ministerial de controle externo).Para acelerar o 
processo de compras, o gestor de um órgão público pode priorizar contratações 

que permitam a dispensa de licitação. Com relação a esse contexto, assinale a 
opção correspondente a um objeto que pode ser adquirido com dispensa de 
licitação. 

a)           acréscimo de serviço de engenharia no valor de R$ 35.000, cujo contrato inicial 
tenha sido realizado na modalidade convite. 

b)           acréscimo de compra de materiais didáticos no valor de R$ 18.500, cujo contrato 
inicial tenha sido realizado com dispensa de licitação. 

c)            serviços de restauração de pinturas artísticas em prédio público, cujos autores 

e origens sejam desconhecidos 

d)           compra de vegetais para merenda escolar dos alunos de uma escola pública, 
cujo pregão para definição do fornecedor esteja em andamento 

e)            acréscimo de compra de materiais de limpeza no valor de R$ 49.900, cujo 
contrato inicial tenha sido realizado com dispensa de licitação nesse mesmo valor 

13.   (Cespe - 2019. Procurador do Município de Campo Grande-MS) Após processo 
licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada 
para reformar imóvel pertencente à administração pública; por enfrentar, no 

entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da 
obra licitada, o que equivale a uma monta de R$ 250.000. Por isso, a 

administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra 
remanescente. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens 

O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da 
escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos 
critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de 

valoração subjetiva no certame. 

14. A situação narrada caracteriza hipótese legal de dispensa de licitação para a 

contratação de remanescente de obra, caso em que deve ser atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e devem ser aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor. 
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15.   (Cespe – 2019- Auditor de controle interno) Conforme a Lei n.º 8.666/1993, 

que institui normas para licitações e contratos da administração pública, é caso 
de inexigibilidade de licitação a 

a)   intervenção da União no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

b)   contratação de serviços de treinamento de pessoal com profissionais de notória 
especialização. 

c) execução de obras e serviços complexos de engenharia, de qualquer valor. 

d)   grave perturbação da ordem ou o estado de guerra. 

e) contratação de serviços de publicidade e divulgação. 

16.   (cespe. 2019. Assistente de procuradoria). Julgue os itens subsequentes, 
relativos a processos licitatórios. (adaptada) 

A contratação direta por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de 
licitação. 

17. Configura hipótese de dispensa de licitação a contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde 
que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

18.   (Cespe. 2019. Auditor Fiscal da receita estadual- RS). Um estado da Federação 
criou uma premiação como forma de reconhecimento pelos serviços prestados 
por agentes públicos de diversos órgãos. Assim, o estado contratou um artista 

plástico amplamente consagrado pela crítica especializada para elaborar os 
troféus e as medalhas, hipótese que configura 

a)           inexigibilidade de licitação. 

b)           dispensa de licitação. 

c)            leilão. 

d)           concorrência. 

e)            tomada de preço. 

19.   (cespe. 2018. Assistente em administração – FUB). Considerando que o 
objetivo do setor de compras de uma universidade seja melhorar a administração 
de recursos materiais na instituição, desde a sua aquisição até a sua efetiva 

utilização, julgue os itens a seguir, relativo a compras e contratações públicas, 
coleta de preços, gestão e controle de estoques. (adaptada) 

No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto 

ou serviço, em respeito ao princípio constitucional da isonomia — igualdade de todos 
os participantes. 
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20 Configura hipótese de inexigibilidade da licitação a contratação de serviço de 

restauração de obra, devidamente certificada, sob os cuidados da biblioteca da referida 
universidade. 

21.    (cespe. 2018. Técnico ministerial – MPE/PI). Com relação a processos 

licitatórios, julgue os itens a seguir. 

Na contratação de restaurador para preservar obra arquitetônica existente em prédio 
público estadual, tombado pelo patrimônio histórico e a ser reformado, é inexigível a 

licitação. 

22. Nos processos licitatórios de materiais de escritório para órgãos públicos, é possível 

a exigência de que o fornecedor entregue produtos de determinadas marcas e modelos, 
desde que estejam especificados no edital. 

23.   (Cespe. 2018. Analista do MPU).  No que se refere aos princípios que regem o 

procedimento licitatório, julgue o item a seguir, com base nas disposições da Lei n.º 

8.666/1993. 

Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações, a exigência de 
qualificação técnica. 

24.                 (CESPE - 2018 - Polícia Federal - Delegado de Polícia Federal) 

Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua eficiência 
na prestação de serviços, pretenda contratar empresa particular especializada 

para capacitar seus servidores, julgue o item a seguir, com base nas disposições 
da legislação que regula a contratação de serviços na administração pública. 

Se o serviço for de natureza singular e a empresa possuir notória especialização, a 

contratação poderá ocorrer por inexigibilidade de licitação. 

 

GABARITO 

1.   Gabarito E. 

2.   Gabarito Errado. 

3.   Gabarito Certo. 

4.   Gabarito Errado 

5.   Gabarito E. 

6.   Gabarito Certo 

7.   Gabarito Errado 

8.   Gabarito B.  

9.   Gabarito A. 

10.   Gabarito Certo. 

11.   Gabarito D. 

12.   Gabarito D. 

13.  Gabarito Certo. 
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14. A situação narrada caracteriza hipótese legal de dispensa de licitação para a contratação 
de remanescente de obra, caso em que deve ser atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e devem ser aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. 

Gabarito certo. 

15.  Gabarito B. 

16.  Gabarito Certo. 

17.  Gabarito Errado. 

18.  Gabarito A 

19.  Gabarito Errado. 

20. Gabarito Errado. Comentários: Art. 24.  É dispensável a licitação: XV - para a aquisição 
ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Art. 25.  É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, em especial: 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; (Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: VII - restauração de obras de arte e bens de valor 
histórico.) 

21.  Gabarito Certo. 

22. Gabarito Errado. Comentários: Ar. 7º, § 5º, da lei 8666/93: É vedada a realização de 
licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

23. Gabarito Errado. 

24. Gabarito Certo. 
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