PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: TESOUREIRO

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.

Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Tabagismo e a gestão de prioridades
Eliane Scolari Corrêa
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O Programa Fantástico, exibido aos domingos e
assistido pela grande maioria de brasileiros,........abordando o
tema
do
tabagismo
pelo
Dr.
Drauzio
Varella
e
incentiva.......população a parar de fumar. Trata-se de uma ação
muito importante, que se soma a uma política pública do Ministério
da Saúde que, desde 2000, ao considerar o tabagismo uma doença
crônica e um problema de saúde pública, desenvolveu, juntamente
com o Inca – Instituto Nacional do Câncer, condutas para o
tratamento ao fumante no Brasil. A partir da elaboração de um
consenso para orientar uma abordagem pelos profissionais de saúde
nas suas rotinas, incluindo as terapias medicamentosas e estratégias
alternativas, o processo se desenvolve a partir da implantação do
Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
As secretarias estaduais e municipais de Saúde são
parceiras, implantando o programa nas unidades de saúde e obtendo
do Ministério da Saúde/Inca todo o apoio necessário: capacitação
aos profissionais de saúde, insumos e aporte teórico necessário,
para ajudar o fumante que não consegue, sozinho, parar de fumar.
Embora seja óbvio que vale mais a pena investir em
prevenção e tratamento ao fumante do que manter a sobrecarga das
demandas ao SUS, desde consultas, exames e internações, pelas
doenças tanto dos fumantes quanto dos que convivem com eles,
nem todas as secretarias municipais aderem ao programa.
Em tempos em que o foco das preocupações, no que se
refere ao uso de drogas, é para as ilícitas – crack, por exemplo, por
conta da violência e rapidez com que os prejuízos organizativos da
vida da pessoa, da sua família e comunidade são visíveis –, o cigarro
mantém-se visto como uma droga de menor impacto. Porém, o
tabagismo ainda é a segunda maior causa de adoecimento e morte
no mundo, perdendo apenas para o alcoolismo, outra droga lícita,
também ainda pouco abordada nas unidades de saúde do SUS,
ficando mais ao encargo das equipes de Capsad (Centros de
Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas).
A questão é que se o tabagismo também é uma doença
crônica, também é uma dependência química, ........não está no
mesmo nível de prioridades que é (e deve mesmo ser) dado, por
exemplo, ........hipertensão, ao diabetes e ao crack? Considerando
que tanto os fumantes quanto quem convive com eles adoecem e
precocemente podem morrer por doenças como o câncer, trata-se de
uma economia para o SUS investir em ajuda aos fumantes para se
libertarem da armadilha que os mantém reféns desde a adolescência
na quase totalidade dos casos. Não é só uma questão de........e
saúde, é uma questão de gestão e planejamento.
Jornal Zero Hora – 16 de novembro de 2011.
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01-Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das linhas 2, 3, 35, 37 e 42, na ordem em
que aparecem no texto:
(a) Vêm – a – porque – à – bem estar
(b) Vem – à – por que - a – bem-estar
(c) Vem – a – por que – à – bem-estar
(d) Vêm – a – por quê – à – bem estar
(e) Vem – à – porque – a – bem-estar
02-Assinale a única alternativa que não encontra suporte no texto:
(a) Álcool, cigarro e crack são drogas ilícitas que causam prejuízos na vida da pessoa, da sua família e
comunidade.
(b) As pessoas que convivem com os fumantes também são afetadas pelos malefícios do cigarro.
(c) O fumo é a maior causa de doença e morte no mundo, depois do alcoolismo.
(d) Em se tratando de drogas, há mais preocupação com as ilícitas, sendo o cigarro visto como uma droga de
menor impacto.
(e) Embora reconhecido como doença crônica e como dependência química, o tabagismo não recebe a
mesma atenção que doenças como hipertensão e diabetes.
03-Analise as afirmativas a respeito das ideias veiculadas no texto:
I. O Programa Fantástico está abordando o tema do tabagismo e incentivando a população a largar o
cigarro.
II. Após o lançamento da Campanha do Dr. Drauzio Varella, no Fantástico, o tabagismo passou a ser
considerado doença crônica e um problema de saúde pública.
III. O Ministério da Saúde e o INCA implantaram o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas as afirmativas I e III.
(d) Apenas a afirmativa II e III.
(e) As afirmativas I, II e III.
04-Se passarmos a palavra nível (l. 36) para o plural, ela mantém o acento gráfico. Qual das palavras
abaixo também manteria o acento gráfico se fosse passada para o plural?
(a) retrós
(b) júnior
(c) revés
(d) fóssil
(e) freguês
05-Considere as seguintes afirmativas sobre possibilidades de transformações de palavras do texto e
seus efeitos:
I. Se fosse retirado o acento da palavra saúde (l. 7) ela deixaria de ser uma palavra com significado na
Língua Portuguesa.
II. A retirada do acento gráfico das palavras pública (l. 5) e lícita (l. 30) provocaria o aparecimento de
outras palavras da Língua Portuguesa.
III. Se acentuássemos a palavra secretarias (l. 14) ela continuaria sendo uma palavra com significado na
língua portuguesa, mas mudaria de classe gramatical.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas as afirmativas I e III.
(d) Apenas as afirmativas I e II.
(e) Apenas as afirmativas II e III.
06-Considere as afirmativas abaixo, dentro do contexto textual:
I. “Fantástico” (l. 1) é um adjetivo.
II. As palavras medicamentosas e alternativas (l.11) são substantivos.
III. Segunda (l. 29) é um numeral ordinal.
IV. Também (l. 34 e l. 35) é uma palavra denotativa de inclusão.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas as afirmativas I, II e III.
(b) Apenas a afirmativa IV.
(c) Apenas as afirmativas II e IV.
(d) Apenas as afirmativas II e III.
(e) Apenas as afirmativas III e IV.
07-Leia as palavras ou expressões negritadas nas linhas 1 e 2; 17; 18; 24 e 25; 31. Assinale em quantas
ocorrências a supressão das palavras e/ou expressões prejudica o sentido do texto:
(a) Em uma.
(b) Em duas.
(c) Em três.
(d) Em quatro.
(e) Em todas.
TESOUREIRO

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
Concurso Público 001/2011 – http://www.precisaoconcursos.com.br

08-As conjunções embora (l. 19) e porém (l. 28) transmitem, respectivamente, ideias de:
(a) Causa e explicação
(b) Finalidade e conformidade
(c) Concessão e adversidade
(d) Condição e conclusão
(e) Adversidade e causa
09-Se colocássemos no singular a palavra fumantes (l. 40), quantas palavras, dentro desse período,
também deveriam ser modificadas em função dos mecanismos de concordância da língua?
(a) Duas palavras.
(b) Três palavras.
(c) Quatro palavras.
(d) Cinco palavras.
(e) Seis palavras.
10-Em relação à Estrutura e Formação das Palavras, analise as seguintes afirmativas:
1. Inca (l. 8) e Capsad (l. 32) são casos de abreviação vocabular.
2. Ilícitas (l. 25) se forma pelo processo de derivação prefixal.
3. Fantástico (l. 1) é um caso de derivação imprópria.
4. Hipertensão é um caso de hibridismo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas as afirmativas 1 e 2 .
(b) Apenas as afirmativas 3 e 4..
(c) Apenas a afirmativa 2 .
(d) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
PROVA DE MATEMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-Uma régua de 1m de comprimento é cravada no solo na posição vertical, e projeta uma sombra de
0,4m. No mesmo instante, um poste projeta uma sombra de 2,4m. Calcule a altura do poste.
(a) 06m
(b) 12m
(c) 4,8m
(d) 0,8m
(e) 7,2m
12-Para medir a altura de um prédio, uma pessoa mediu a sombra desse prédio, obtendo 09m, e no mesmo
instante, a sua própria sombra, obtendo 0,60m. Se essa pessoa tem 1,8m de altura. Determine a altura
do prédio.
(a) 17m
(b) 28m
(c) 27m
(d) 25m
(e) 22m
13-Determine o valor de x na PA. (x, 3, -2).
(a) 05/11
(b) 15/6
(c) 11/3
(d) 03/2
(e) 11/3
14-Numa PA. o primeiro termo e o último termo são, respectivamente, 15 e 223 e a razão é igual a 08.
Quantos termos tem a PA.?
(a) n=27
(b) n=15
(c) n=223
(d) n=8
(e) n=29
15-Numa P.G.( progressão geométrica) de quatro termos, o primeiro termo é -4 e a razão é 3. Determine o
último termo.
(a) -180
(b) 210
(c) -108
(d) -58
(e) 128
TESOUREIRO
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16-Determinar o número x tal que 5x-8=2x+4.
(a) x= 4
(b) x= 5
(c) x= -8
(d) x= -4
(e) x= -5
17-Um ciclista percorre 20km na primeira hora; 17km na segunda hora, continuando, assim, em
progressão aritmética (PA). Quantos quilômetros percorrerá em 5 horas?
(a) 20km
(b) 140km
(c) 70km
(d) 80km
(e) 40km
18-Num pacote existem 40 doces, entre balas e chocolates. Se 3 representam balas, qual é o total de
chocolates?
(a) 18
(b) 35
(c) 15
(d) 25
(e) 24
19-Um cliente recebeu R$ 240,00 de juros, calculado no regime de juros simples após ter aplicado uma
quantia por 12 meses, à taxa de 2% ao mês. Qual o valor aplicado?
(a) R$ 10,00
(b) R$ 240,00
(c) R$1.000,00
(d) R$ 100,00
(e) R$ 2.400,00
20-Uma pessoa aplicou R$ 300,00 a juros simples, tendo recebido um montante de R$372,00, à taxa de 3%
ao mês. Calcule o tempo de aplicação.
(a) 8 dias
(b) 2 anos
(c) 3 meses
(d) 9 meses
(e) 8 meses
PROVA DE INFORMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Com relação ao OpenOffice Writer, considere:
No procedimento para implementar uma aplicação de mala direta, para criar um banco de dados, basta clicar
em Ferramentas e depois em Fonte de Dados.
O recurso "Nota de Rodapé" possibilita a criação de uma nota ao texto que está sendo editado.
Diferentemente do Microsoft Word, o OpenOffice oferece apenas três opções de alinhamento no menu
parágrafo.
É correto o que se afirma em
(a) I, apenas.
(b) II e III, apenas.
(c) II, apenas.
(d) I, II e III.
(e) I e II, apenas.
22-Sobre o OpenOffice Calc está incorreto afirmar que:
(a) A célula é um conceito básico de uma planilha eletrônica e é definida por uma coluna (letra) e uma linha
(número).
(b) A fórmula =SOMA(A1:A5)/D10 soma os valores das células A1, A2, A3, A4 e A5 e divide o resultado
dessa soma pelo valor da célula D10.
(c) O símbolo #DIV/0! indica que o cálculo de uma célula contém uma divisão por zero.
(d) As planilhas eletrônicas dispõem de recursos para ordenar uma lista de dados desordenada.
(e) Um arquivo do OpenOffice Calc pode conter somente uma planilha.
23-Analisando as afirmativas sobre o OpenOffice Calc:
I. A partir do Calc, é possível abrir um novo documento em branco no Writer.
II. No Calc, o comando Ctrl+F é utilizado para abrir a janela Localizar e substituir.
III. No Calc, a informação do Zoom, aparece na barra de Status.
Pode-se afirmar que
(a) apenas I e III são falsas.
(b) apenas I e II são falsas.
(c) todas são verdadeiras.
(d) apenas a II é verdadeira.
(e) apenas II e III são verdadeiras.
TESOUREIRO
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24-O funcionamento básico de um computador envolve três fases principais: entrada, processamento e
saída. Com relação aos dispositivos que podem servir para entrada de dados, analise os itens abaixo:
I. Mouse e teclado.
II. Scanner e monitor sensível ao toque.
III. Impressora e caixas de som.
Está(ão) correto(s):
(a) Todos os itens.
(b) Apenas o item I.
(c) Apenas os itens I e II.
(d) Apenas o item II.
(e) Nenhum dos itens.
25-São exemplos de aplicativos relacionados com a Internet:
(a) MSN Messenger e Word.
(b) Excel e Firefox.
(c) Skype e MSN Messenger.
(d) PowerPoint e Skype.
(e) Firefox e Word.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
26-A respeito da inconstitucionalidade das leis e atos normativos, assinale a opção correta.
(a) Uma vez que a lei somente se torna inconstitucional com a declaração judicial do vício, devem ser
respeitados os efeitos produzidos pela lei antes de afirmada a sua invalidez judicialmente.
(b) Declarada a inconstitucionalidade de uma lei, pelo STF, numa ação declaratória de constitucionalidade,
nenhum juiz pode, depois disso, julgando casos concretos, aplicar a lei, por considerar, na sua
consciência, que a lei é válida.
(c) A declaração de inconstitucionalidade de uma lei, numa ação direta de inconstitucionalidade, produz
efeitos para todas as pessoas a partir da suspensão da vigência da lei pelo Senado Federal.
(d) O juiz de primeira instância não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de leis ou ato
normativo.
(e) Os tribunais, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, não podem
declarar a inconstitucionalidade, em ação direta de inconstitucionalidade, de emenda à Constituição.
27-Assinale a opção correta.
(a) Os membros do Ministério Público podem decretar a prisão, por ordem escrita e fundamentada, de pessoa
suspeita de cometimento de crime definido em lei como hediondo.
(b) O preso é obrigado a responder às perguntas que lhe são feitas pela autoridade competente sobre os
fatos que levaram à sua prisão, sob pena de sofrer as sanções cabíveis por desobediência.
(c) Um contrato de compra e venda, que tenha estipulado o pagamento em 36 meses, não fica afetado por
uma lei posterior à celebração do ajuste, que determine que nenhum contrato pode fixar prazo de
pagamento superior a 12 meses.
(d) A Administração pode recusar-se a certificar fatos, sempre que a certidão possa ser usada em juízo contra
o próprio Estado.
(e) A lei que torna mais severa a punição de um certo crime deve ser aplicada com relação a fatos ocorridos
antes dela, desde que ainda esteja em curso o processo criminal aberto para apurar o evento.
28-Sobre os direitos fundamentais, assinale a opção correta.
(a) Normas de direito fundamental de natureza social têm natureza programática, e, como tal, carecem de
eficácia jurídica, expressando meros programas políticos não vinculantes.
(b) Os direitos fundamentais têm por sujeito passivo o Estado, não podendo ser opostos a particulares.
(c) Todo direito fundamental constitui cláusula pétrea; por isso, somente pode ser modificado ou abolido por
um mecanismo mais solene e dificultoso do que aquele destinado à elaboração das leis ordinárias.
(d) Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal somente podem ter por titulares brasileiros –
natos ou naturalizados.
(e) A falta de regulação legislativa de um direito fundamental, que impeça o seu exercício pelo cidadão, pode
ensejar a impetração de mandado de injunção, mas o Judiciário não poderá editar a norma faltante em
substituição ao Congresso Nacional.
29-Em relação ao ato administrativo, é correto afirmar:
(a) a auto-executoriedade do ato administrativo manifesta-se em qualquer ocasião ou circunstância, a juízo
do administrador.
(b) os atos ditos de opinião, como pareceres e laudos, sempre vinculam a decisão da autoridade superior.
(c) o elemento competência do ato administrativo pode ser objeto, em qualquer caso, de delegação ou
avocação.
(d) é de cinco anos o prazo decadencial para a Administração anular os atos administrativos cujos efeitos são
favoráveis para os administrados.
(e) a convalidação do ato administrativo só é possível quando se tratar de atos discricionários.
TESOUREIRO
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30-Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a afirmativa errada.
(a) Na teoria da responsabilidade objetiva, a indenização ocorre mesmo se não se comprovar culpa do
agente público.
(b) Na teoria do risco administrativo, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do Estado.
(c) A responsabilidade objetiva alcança todas as empresas estatais, independente da natureza de sua
atividade.
(d) A teoria da culpa anônima do serviço tem natureza subjetiva.
(e) O Estado só responderá pelo dano se o agente público tiver agido nesta qualidade.
31-O instituto jurídico pelo qual o bem público de uso comum passa a integrar a categoria de bem público
dominical denomina-se:
(a) desapropriação
(b) desafetação
(c) adjudicação
(d) tombamento
(e) privatização
32-A multiplicidade de estabelecimentos, característica dos conglomerados financeiros, serve para:
(a) facilitar o contato com o público.
(b) facilitar a organização empresarial.
(c) dificultar a fiscalização pelo Banco Central.
(d) aumentar o grau de exposição ao risco.
(e) reduzir a quantidade de informações ao público.
33-Títulos de crédito são instrumentos particulares que têm força executiva e, por isso, devem:
(a) ser nominativos a ordem.
(b) circular mediante endosso em preto.
(c) ser apresentados ao emitente na falta de data de pagamento.
(d) ser completos desde o momento da emissão.
(e) representar direitos de crédito sempre.
34-Regime Contábil é um procedimento ou técnica adotado para a realização dos registros dos fatos
aplicados à ciência contábil, estabelecendo as diretrizes para classificação das variações ou alterações
patrimoniais. Na administração pública no Brasil, o Regime Contábil adotado é o:
(a) Regime Misto – Caixa para a DESPESA e Competência para a RECEITA.
(b) Regime Único – Caixa para a RECEITA e Caixa para a DESPESA.
(c) Regime Único – Competência para a RECEITA e Competência para a DESPESA.
(d) Regime Exclusivo – Caixa para a RECEITA e Caixa para a DESPESA.
(e) Regime Misto – Caixa para a RECEITA e Competência para a DESPESA.
35-É constituída, dentre outras, pela Receita de IPTU, Receita de ISS, Receita de ITBI, Receita de IRRF,
Receita de Taxas e Contribuições de Melhoria. Estamos falando da:
(a) Receita Derivada
(b) Receita de Capital Líquida - RCL
(c) Arrecadação Exclusiva Municipal – AEM.
(d) Receita Tributária Municipal
(e) Fonte Única de Receita Municipal - FURM.
36-A tabela de contribuição com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, para os segurados
empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, foi
divulgada pelo Ministério da Fazenda, através de seus órgãos competentes. A tabela, constando o
salário-base para contribuição, e alíquotas para cada faixa de contribuição é seguida por todos os
municípios que têm em seu quadro servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Assinale a alternativa abaixo que apresenta CORRETAMENTE a faixa de Salário de Contribuição em
que a alíquota vigente para fins de recolhimento ao INSS é de 8%.
(a) Salário de Contribuição até R$ 1.024,97.
(b) Salário de Contribuição até R$ 1.085,90.
(c) Salário de Contribuição até R$ 985,90.
(d) Salário de Contribuição até R$ 1.225,90.
(e) Salário de Contribuição até R$ 1.105,97.
37-Uma contribuinte vau até a Prefeitura Municipal no dia 31/05/2010 e reclama ter pago indevidamente no
dia 31/03/2010 uma parcela do IPTU do exercício de 2010, em nome de outra pessoa, de valor diferente
do devido por ela. Diante do caso, a referida contribuinte comprova o pagamento com sua guia original,
requer e protocola o pedido de devolução do respectivo valor, sendo seu pedido deferido pela
autoridade competente e encaminhado à Tesouraria para pagamento, o qual deve ser procedido
através de:
(a) Nenhuma das afirmativas está correta.
(b) Empenho, liquidação e pagamento orçamentário.
(c) Empenho e pagamento extra-orçamentário.
(d) Receitas indevidamente arrecadadas.
(e) Anulação da receita orçamentária do IPTU.
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38-Analise as afirmativas a seguir:
I- “...compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de Governo e da administração centralizada ou
que por intermédio delas se devam realizar...”
II- “...não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal,
material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras,..”
As duas afirmativas acima estão se referindo a qual ou quais normas legais?
(a) À Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, respectivamente.
(b) Ambas as afirmativas referem-se à Lei Orçamentária Anual.
(c) Ambas afirmativas referem-se ao Plano Plurianual de Investimentos.
(d) Ambas afirmativas referem-se ao Plano Plurianual de Investimento e à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(e) Ambas afirmativas referem-se à Lei de Diretrizes Orçamentárias
39-As normas gerais relativas à contratação e licitações, estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações,
são aplicáveis:
(a) Aos Órgãos da Administração Direta e às Entidades da Administração Indireta.
(b) Somente aos Estados, Municípios e Distrito Federal.
(c) Somente nos órgãos de Administração Direta e Empresas Públicas.
(d) Somente nos Órgãos da Administração Direta prestadora de Serviços Públicos.
(e) Somente nos Órgãos Federais de Administração Direta.
40-Com redação dada pela art. 48 da Lei 8666/93 e suas alterações, serão desclassificadas as propostas
com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Nos casos de uma licitação pelo
menor preço global para obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
(a) média aritmética dos valores de todas as propostas apresentadas pelos licitantes ou 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela administração.
(b) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela
administração, ou valor orçado pela administração.
(c) as três menores propostas, desde que tenham sido apresentado no mínimo cinco propostas válidas.
(d) 50% (cinquenta por cento) do valor do maior proposta válida apresentada por participante.
(e) média aritmética das últimas três obras semelhantes contratadas pela administração considerando os
últimos cinco anos, cujos valores devem ser corrigidos pelo IGP-M.
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