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1 – LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

A Prefeitura Municipal de Cidadópolis realizou procedimento licitatório visando à contratação de serviços de vigilância 
armada para proteção da sua sede administrativa. O contrato decorrente continha cláusula est abelecendo que o prazo 
de sua vigência seria de 12 meses, podendo prazo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 20 de junho de 
1993. Considerando a proximidade do encerramento do prazo de vigência do contrato, e diante da necessidade da 
continuidade dos serviços de vigilância, a Secretaria de Administração requisitou ao departamento competente a 
realização de um novo procedimento licitatório. Todavia, o Prefeito Municipal, antes de autorizar o processamento de 
um novo certame, manifestou-se no sentido de prorrogar o contrato ainda em vigor por mais 48 meses, por entender 
que a LF 8.666/93 assim permite. Com base em tais fatos: (A) discorra acerca da legalidade do procedimento intentado 
pelo Prefeito Municipal de Cidadópolis; (B) fundamente sua resposta com base na Lei 8.666/93; indique, caso entenda 
possível a prorrogação, (C) os procedimentos, (D) limites e (E) prazo a serem adotados pela Administração visando à 
eventual continuidade da prestação do serviço de vigilância em detrimento da instau ração de uma nova licitação. 

 ABORDAGEM CORRETA DO TEMA = ATÉ 5 PONTOS 
 ESTILO = ATÉ 5 PONTOS 
 DEMAIS QUESITOS A SEREM CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA: 

(A) Tratando-se o objeto da contratação de serviços a serem prestados de forma continuada, como é o caso dos 
serviços de vigilância armada para proteção da sede da Prefeitura Municipal de Cidadópolis (1), o contrato poderá ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a administração (2). 

(B) A base legal é o inciso II (3) do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 (4). 
(C) A comprovação de que é mais vantajosa a prorrogação do contrato do que a realização de um novo certame se fará 

através da realização de pesquisa de preço de mercado. A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito, 
comprovando-se a vantajosidade e deverá ser autorizada pela autoridade competente antes da efetiva 
celebração do termo de prorrogação (5), conforme prescreve o § 2º (6) do art. 57 da Lei 8.666/93 (7). 

(D) Todavia, conforme delimita o próprio dispositivo legal acima citado, a prorrogação apenas poderá ser celebrada por 
iguais e sucessivos períodos a que fora originalmente contrata a prestação dos serviços, até o limite de 60 (sessenta) 
meses. (8).   

(E) Portanto, o contrato em questão não poderá ser prorrogado diretamente por 48 meses, como pretendido pelo Prefeito de 
Cidadópolis, mas apenas por 12 (doze) meses, que foi o prazo pactuado no contrato principal, apenas podendo ser 
prorrogado por esse mesmo período, ano a ano, caso preenchidos os requisitos legais, até que se complete o limite de 
60 (sessenta) meses (9). 

2 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

O Prefeito do Município de Cidadópolis autorizou a celebração de um contrato de locação, através de dispensa de licitação, de 
uma casa localizada no centro da cidade para abrigar a sede da Secretaria de Finanças, avençando como custo mensal do 
aluguel o valor de R$ 5.500,00. Todavia, posteriormente, foi verificado através de pesquisas junto a três imobiliárias da cidade, 
que o valor atualmente praticado para locações de residências semelhantes àquela escolhida pelo Prefeito, na mesma 
localização, é de aproximadamente R$ 1.000,00. Considerando os preceitos da Lei Federal n.º 8.429/92, discorra acerca do ato 
praticado pelo Prefeito, sopesando, para tanto: A) o eventual enquadramento do Prefeito como responsável; B) a tipificação do 
ato; C) a competência para representação e para apuração; D) as eventuais penalidades; E) a prescrição. 

 ABORDAGEM CORRETA DO TEMA = ATÉ 5 PONTOS 
 ESTILO = ATÉ 5 PONTOS 
 DEMAIS QUESITOS A SEREM CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DA RESPOSTA: 

(A) De acordo com a disciplina do art. 2º da Lei 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa (1), o Prefeito Municipal 
enquadra-se como responsável para a configuração dos atos ali previstos e para aplicação de eventuais penalidades, 
pois se trata de agente público ocupante de cargo eletivo (2). 

(B) A conduta por ele praticada tipifica-se como ato de improbidade (3) que causa lesão ao erário (4), por permitir ou 
facilitar a locação de bem por preço superior ao de mercado (5), consoante disposto no art. 10 da Lei 8.429/92 (6). 

(C) Qualquer pessoa (7) poderá representar à autoridade administrativa competente (8) ou ao Ministério Público (9) 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, conforme art. 14 da Lei 
8.492/92 (10). 

(D) Aplicam-se as penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 (11): ressarcimento integral do dano (12), perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância (13), perda da função 
pública (14), suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos (15), pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano (16) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de cinco anos (17). 

(E) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas podem ser propostas até cinco anos (18) após o término 
do exercício de mandato (19), de acordo com o art. 23 da Lei 8.429/92 (20). 

 


