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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
1 – Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha – 
PORTUGUÊS (questões de 01 a 05), MATEMÁTICA (questões de 06 a 10), CONHECIMENTOS 
GERAIS (questões de 11 a 15) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (questões de 16 a 30) e são 
compreendidas de 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, E, das quais existe 
apenas uma alternativa correta. Se o candidato assinalar mais de uma alternativa ou deixar a 
questão em branco na folha de respostas, ele perderá pontos da mesma. 
2 – Para a resposta da Prova Escrita (Objetiva), o candidato receberá juntamente com o caderno 
de prova uma folha de respostas, identificada e numerada cuja correção será feita por leitura 
eletrônica. 
3 – Ao receber a folha de resposta, conferir seu nome e o número de inscrição, o candidato deverá 
preencher totalmente o espaço do gabarito relativo à resposta somente com caneta esferográfica 
com tinta preta de ponta média, fornecida na sala. 
4 – Não será admitido recurso sobre preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou 
incorreto da folha de respostas, nem por motivo de a resposta apresentar rasura ou emenda. 
5 – Uma vez autorizado pelo fiscal de sala, o(a) candidato(a) deverá verificar se o caderno de prova 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas ou dificultam a 
leitura. Caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar a sua substituição pelo 
fiscal. 
6 – A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas após a autorização concedida pelo fiscal 
de prova, incluindo o tempo para responder às questões do caderno de provas e preencher a folha 
de respostas. 
7 – O candidato não poderá sair da sala de prova antes das 15 horas (tempo mínimo de 
permanência em sala), a não ser para uso de sanitário ou cuidado de saúde. 
8 – O caderno de provas somente poderá ser levado depois de transcorrido o tempo mínimo de 
permanência em sala.  
9 – Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
da prova. Compete única e exclusivamente ao candidato interpretar e respondê-la. 
10 – O gabarito oficial será divulgado no site de concursos da UNIOESTE até às 17 horas do dia 
26 de junho de 2017. 
11 – Instituição responsável pela realização do Concurso Público: UNIOESTE. 
 

 



  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO SUPERIOR 

 

CRESCIMENTO DO BRASIL LEVA ESTRANGEIROS A APRENDEREM PORTUGUÊS 

O crescimento da economia brasileira e a maior presença de multinacionais no País aumentaram o 

interesse de estrangeiros em aprender a língua portuguesa.  

Enquanto europeus e americanos enfrentam altas taxas de desemprego e risco de recessão, o Brasil 

se tornou o país da moda no exterior - e a língua portuguesa está cada vez mais pop. 

Na última década, o número de inscritos no Celpe-Bras, exame de proficiência em português 
reconhecido pelo Ministério da Educação, saltou de 1.155 para 6.139. 

“A importância [do português] está crescendo, uma vez que o Brasil tem se destacado 

internacionalmente por sua economia considerada estável e suas relações internacionais. O valor de uma 

língua está extremamente associado ao mercado”, afirma Matilde Scaramucci, diretora do Instituto de 

Estudos da Linguagem da Unicamp. 

Aplicado em 48 países, o Celpe-Bras pode ser usado, por exemplo, por um executivo que queira 

comprovar a proficiência no idioma para atuar em multinacionais do Brasil ou por um estrangeiro 

interessado em estudar numa universidade brasileira. 

É o caso da italiana Luisa Fantini, 23, formada em línguas e relações internacionais. Ela chegou há 

pouco menos de um ano a Brasília acompanhada do namorado brasileiro, que conheceu em Madri, e 

pretende voltar a estudar em breve - ela fará o exame ainda neste mês. Para entender as regras do 

português e os complexos tempos verbais, estudantes e executivos estrangeiros têm procurado cada vez 
mais as escolas de idiomas. 

“Começou a ter tanta demanda que criamos diferentes níveis e o preparatório para o Celpe-Bras. 

As notícias de que o Brasil está crescendo, de que não está sendo afetado pela crise, chamam a atenção”, 

diz Lourdes Zilberberg, coordenadora do Departamento de Intercâmbio e Internacionalização da Faap. 

Hoje, a faculdade paulista atende, em média, a 120 alunos por semestre. No início do ano, assim 

que desembarcou no Brasil, o franco-espanhol Manuel Rodriguez, 41, gerente de operações da Philips, 

matriculou-se numa turma de português em São Paulo. 

A empresa holandesa tem incentivado executivos mais experientes a assumir funções em países que 

consideram estratégicos. O “boom” de estrangeiros fazendo cursos de português também é perceptível no 

exterior. O número de inscritos em centros culturais brasileiros custeados pelo Itamaraty e espalhados por 
diversos países subiu de 17,5 mil em 2004 para 31,7 mil no ano passado. 

Flávia Foreque, Mercado, publicado na Folha de São Paulo, em 16/10/2011. 
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01. NÃO é possível afirmar, segundo o texto que, à época da publicação deste texto, 

A. o Celpe-Bras era aplicado em 48 países. 

B. o Brasil se tornou o país da moda no exterior. 

C. americanos enfrentavam altas taxas de desemprego e risco de recessão. 

D. o número de inscritos em centros culturais brasileiros subiu para 31,7 mil em 2010. 

E. o “boom” de estrangeiros fazendo cursos de português não era perceptível no exterior. 
 

 

02. O sentido de “O valor de uma língua está associado ao mercado” NÃO aparece  

A. nas notícias de que o Brasil não está sendo afetado pela crise. 

B. nas notícias de que o Brasil está crescendo chamam a atenção. 

C. no Celpe-Bras e pode ser usado por alguém que queira comprovar a proficiência no idioma. 

D. no crescimento da economia brasileira aumentou o interesse de estrangeiros na língua portuguesa. 

E. na importância está crescendo, já que o Brasil tem se destacado por sua economia considerada 

estável. 

 

03. Qual informação é retomada a partir da ocorrência É o caso da italiana (6º parágrafo)? 

A. O Celpe-Bras pode ser usado por um estrangeiro interessado em estudar no Brasil. 

B. Ela chegou há pouco menos de um ano a Brasília acompanhada do namorado brasileiro. 

C. O Celpe-Bras pode ser usado por um executivo que queira comprovar a proficiência no idioma. 

D. Começou a ter tanta demanda que criamos diferentes níveis e o preparatório para o Celpe-Bras. 

E. A empresa tem incentivado executivos mais experientes a assumir funções em países estratégicos. 
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04. Pode-se afirmar que, segundo o texto, o aumento da demanda (7º parágrafo) refere-se 

A. ao Celpe-Bras. 

B. às escolas de idiomas. 

C. à maior presença de multinacionais no País. 

D. ao número de inscritos em centros culturais brasileiros.  

E. ao número de executivos interessados em atuar em multinacionais do Brasil. 

 

05. Qual das informações abaixo NÃO pode ser relacionada à Luísa Fantini, quando da publicação do texto? 

A. Ela tinha 23 anos. 

B. Ela namorava um brasileiro. 

C. Ela é também formada em línguas. 

D. Ela conheceu seu namorado em Brasília. 

E. Ela fará o exame ainda no mês de setembro. 

 

06. Para que se efetuem reparos em uma estrada rural, uma prefeitura contratou serviços de uma empresa a 

qual forneceu uma motoniveladora e um rolo compactador. Sabe-se que os custos horários de trabalho 

dessas máquinas são de R$ 80,00 para a motoniveladora e R$ 110,00 para o rolo compactador. Sabe-se 

ainda que, no total, foram pagos R$ 4.850,00 por 55 horas de serviço. Assim, é CORRETO afirmar que, 

pelo serviço do rolo compactador, foram pagas 

A. 10 horas. 

B. 15 horas. 

C. 20 horas. 

D. 40 horas. 

E. 55 horas. 
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07. Em 2016, o orçamento de determinada prefeitura era de R$ 3.000.000,00, dos quais R$ 30.000,00 foram 

destinados à manutenção de uma horta municipal. Em 2017, a mesma prefeitura estima que seu orçamento 

será de R$ 3.400.000,00. Se a prefeitura mantiver a proporção de recursos para a manutenção de horta, é 
CORRETO afirmar que em 2017 serão destinados 

A. 30.000,00.  

B. 31.000,00. 

C. 32.000,00. 

D. 34.000,00. 

E. 35.000,00. 

 

08. O quadro abaixo apresenta o volume da produção nacional (e por região) de cereais, leguminosas e 
oleaginosas em 2016. Com base nas informações do quadro, é CORRETO afirmar que 

Grande Região Produção (em toneladas) 

Brasil 184.038.284 

Centro-oeste 75.096.698 

Sul 73.032.261 

Sudeste 19.649.723 

Nordeste 9.535.939 

Norte 6.723.662 
 

A. A soma da produção da Região Nordeste com a produção da Região Sudeste não supera a produção 
da Região Centro-oeste. 

B. A Região Sul foi responsável por mais de 50% da produção nacional. 

C. A soma da produção da Região Sul com a produção da Região Sudeste é menor do que 40% da 

produção nacional.  

D. A Região Sudeste foi responsável por 19,6% da produção nacional. 

E. Juntas, as Regiões Sudeste e Nordeste representam 28% da produção nacional. 
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09. O quadro abaixo apresenta o valor comercializado, por uma empresa, por um produto nos últimos 6 

meses. Com base nas informações abaixo, é CORRETO afirmar que o valor médio, nos 6 meses, desse 
produto foi  

Mês Valor (em reais) 

Novembro 3,90 

Dezembro 4,10 

Janeiro 4,00 

Fevereiro 4,20 

Março 4,20 

Abril 4,20 
 

A. R$ 3,90. 

B. R$ 4,00. 

C. R$ 4,10. 

D. R$ 4,20. 

E. R$ 4,30. 

 

10. Um carro é comercializado por R$ 90.000,00 para pagamentos à vista. No entanto, a empresa fez uma 

promoção e está oferecendo o mesmo carro com 40% de entrada e o restante pode ser pago daqui a 6 meses 
a juros simples de 1,30 % ao mês. Assim, é CORRETO afirmar que, quem optar pela promoção pagará 

A. R$ 90.702,00. 

B. R$ 91.170,00. 

C. R$ 93.172,00. 

D. R$ 94.212,00. 

E. R$ 97.020,00. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11. “Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o Greenpeace, 

revelou que, além do Rio (...), as águas subterrâneas da região estão contaminadas com altos níveis 

de metais pesados. As águas dos poços artesianos locais apresentaram níveis desses metais acima do 

permitido pelo governo brasileiro. Os pequenos agricultores são os mais prejudicados, já que não têm 

outra fonte de água para a produção nem para beber. As águas foram contaminadas pelo rompimento 

da Barragem de Fundão (...), em 5 de novembro de 2015. O incidente devastou a vegetação nativa e 

poluiu toda a bacia do Rio (...), atingindo outros municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo” 

(Uol, 08.05.2017) 

O trecho acima refere-se à contaminação do 

A. Rio São Francisco. 

B. Rio Paranaíba. 

C. Rio Doce. 

D. Rio Paraná. 

E. Rio Negro. 

 

12. Acerca da História e Geografia de Guarapuava, de acordo com as alternativas abaixo, assinale a 

INCORRETA. 

A. Guarapuava foi elevada à condição de cidade em 1871 através de lei provincial n. 271/1871. 

B. Na década de 1940, a extração da madeira, que era considerada o principal produto econômico, 

gradativamente perde importância para a erva-mate, que passa a ser o principal produto de 

exportação. 

C. A organização das fazendas dos Campos Gerais dá-se com a ampla valorização de animais de 

carga. Nesse processo, temos o povoamento de Guarapuava e Palmas que também procuram 

consolidar as fronteiras com a Argentina e o Paraguai.  

D. Durante a chamada ocupação de Diogo Pinto, foi criada, em 1810, a colônia indígena de 

Guarapuava, considerada uma das mais antigas do Centro-Oeste do Paraná. 

E. Guarapuava está localizada no chamado Terceiro Planalto Paranaense e é a mais extensa 

“unidade de relevo” do estado do Paraná. O referido município já foi considerado um dos 

maiores do Brasil em extensão territorial. 
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13. Considerando os assuntos relacionados à chamada “Geopolítica Internacional” na 

contemporaneidade, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Em 2016, após mais de meio século de conflitos armados entre o governo colombiano e as FARC 

(Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia), ambos chegaram a um acordo de paz. O pacto 

se tornou efetivo por meio de referendo aprovado pela população colombiana em outubro 

naquele mesmo ano.  

B. O Estado Islâmico no Iraque e Síria (ISIS) considerado um braço da al-Qaeda foi criado em 

2013. 

C. Brexit é o movimento que marca o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. 

D. A China é o único grande país a se relacionar com o governo Norte-coreano apesar das constantes 

ameaças de conflitos nucleares, principalmente com o governo estadunidense.  

E. O mar mediterrâneo é o principal meio de entrada de imigrantes e refugiados africanos na 

Europa. 

 

14. A Lei Federal 8.069/1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca da escolha 

dos Conselheiros Tutelares, conforme previsão legal, é CORRETO afirmar que  

A. o processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei 

Municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a fiscalização do Ministério Público. 

B. o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 

território nacional a cada 02 (dois) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano 

subsequente ao da eleição presidencial. 

C. a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 1° de janeiro do ano subsequente ao processo 

de escolha. 

D. no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, 

prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, exceto brindes 

de pequeno valor. 

E. o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal 

e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 

 

 



  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2017 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 

 

15. Acerca das disposições contidas na Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

B. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – 

SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

C. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 

D. As medidas de proteção ao idoso levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Tais medidas deverão ser aplicadas sempre 

isoladamente sendo vedada a cumulatividade dessas. 

E. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação 

de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do 

cargo o exigir. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Acerca das licitações Deserta e Fracassada, é CORRETO afirmar que 

A. a Deserta consiste na licitação em que apenas um interessado atende ao chamado da Administração 

para participar do certame, enquanto na Fracassada não há interessados. 

B. a Fracassada ocorre apenas na licitação tipo menor preço.  

C. a Deserta ocorre quando há interessados, porém nenhum é selecionado por não preencher as 

condições de habilitação ou porque as propostas não atendem aos requisitos de admissibilidade 

previstos no edital, e a Fracassada ocorre quando não há interessados. 

D. a Deserta ocorre quando não há interessados e a Fracassada quando, apesar de haver interessados, 

nenhum é selecionado por não preencher as condições de habilitação ou as propostas não 
satisfazem as exigências editalícias. 

E. não há diferença entre elas. 
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17. De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a modalidade de licitação que ocorre entre quaisquer interessados 

que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução do objeto, é:  

A. pregão.  

B. concorrência. 

C. consulta.  

D. leilão.  

E. tomada de Preço.  

 

18. São, entre outros, princípios que regem o processo licitatório: 

A. o da vinculação ao instrumento convocatório e o da pessoalidade.  

B. o da isonomia e o da restrição da competitividade.  

C. o da verdade real e o da igualdade. 

D. o da publicidade e o do direcionamento.  

E. o da impessoalidade e o da moralidade. 

 

19. Sobre as Comissões de Licitação, NÃO é correto afirmar que  

A. têm, entre outras, a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 

relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.  

B. deverão ser compostas por, no mínimo, 5 (cinco) membros, sendo pelo menos 3 (três) servidores 
dos quadros permanentes do órgão da Administração responsável pela licitação. 

C. seus membros poderão responder solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. 

D. nas comissões permanentes, a investidura dos seus membros não excederá a 1 (um) ano.  

E. é vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período 
subsequente. 
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20. São modalidades de Licitação:  

A. leilão e concurso.  

B. compra direta e leilão.  

C. concurso e menor Preço.  

D. concorrência e melhor técnica.  

E. menor preço e melhor técnica. 

 

21. O prazo mínimo entre a última publicação do edital resumido e o recebimento das propostas para a 
licitação na modalidade de concurso é de 

A. quinze dias.  

B. dez dias. 

C. quarenta e cinco dias. 

D. cinco dias. 

E. dez dias úteis. 

 

22. Concurso é a modalidade de licitação 

A. entre interessados devidamente cadastrados, apenas para a venda de bens móveis inservíveis para 
a Administração. 

B. entre interessados devidamente cadastrados, para a venda de bens móveis inservíveis para a 

Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda para a alienação 
de bens imóveis. 

C. entre quaisquer interessados, para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. 

D. entre quaisquer interessados, para aquisição de bens ou contratação de serviços para a 

Administração. 

E. entre interessados do ramo pertinente ao objeto, desde que devidamente cadastrados, escolhidos e 
convidados pela unidade administrativa. 
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23. Constituem-se regimes de execução indireta de obras e serviços: 

A. tarefa e empreitada por preço simples.  

B. empreitada integral e empreitada complexa.  

C. empreitada parcial e empreitada por preço global.  

D. tarefa e empreitada por preço unitário.  

E. empreitada por preço indefinível.  

 

24. Quanto às obras, aos serviços, às compras e às alienações da Administração Pública, é INCORRETO 
afirmar que  

A. podem ser dispensáveis nos casos elencados na lei.  

B. são inexigíveis, quando houver inviabilidade de competição. 

C. quando inexigíveis, deverão, necessariamente, ser justificados e ratificados pela autoridade 

superior. 

D. não precisam ser precedidos de licitação, quando visarem ao atendimento de necessidade 

administrativa, cabendo ao titular do órgão, a seu critério, decidir, independentemente de 
motivação. 

E. quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas 

hipóteses previstas em lei. 

 

25. Sobre o Pregão, é CORRETO afirmar que 

A. consiste em uma modalidade de licitação para aquisição de quaisquer bens e serviços. 

B. foi instituído para aquisição de bens e serviços comuns. 

C. quando realizado na forma eletrônica, dispensa a formalização em processo próprio. 

D. não poderá ser utilizado para compras e contratações pelo sistema de registro de preços. 

E. é modalidade de licitação que somente deve ser realizada na forma eletrônica. 
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26. De acordo com a Lei Geral de Licitações e Contratos, NÃO são cláusulas necessárias nos contratos 

administrativos as que estabeleçam  

A. o objeto e seus elementos característicos.  

B. o regime de execução ou a forma de fornecimento.  

C. a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor.  

D. os códigos atribuídos ao bem pela fábrica e demais fornecedores aos insumos utilizados em sua 
fabricação.  

E. os casos de rescisão.  

 

27. Sobre a alteração dos contratos administrativos, é CORRETO afirmar que 

A. é possível, independentemente de motivação.  

B. é impossível e torna obrigatória a elaboração de novo processo licitatório para o estabelecimento 

de condições diversas.  

C. pode ocorrer, por acordo das partes, quando conveniente a substituição da garantia de execução, 
entre outras hipóteses.  

D. pode ocorrer, por imposição da Administração Pública, quando for conveniente a substituição da 

garantia de execução, entre outras hipóteses. 

E. todas as cláusulas podem ser alteradas por qualquer uma das partes, mesmo de forma unilateral.  

 

28. Quanto à formalização dos contratos administrativos, é INCORRETO afirmar que  

A. todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os seus representantes.  

B. o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços bem como 

nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 

modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por 
outros instrumentos hábeis.  

C. é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo 

licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos.  

D. a Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 

direito à contratação.  

E. todos, sem exceção, serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato.  
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29. Acerca dos prazos relativos aos contratos administrativos, previstos na lei nº 8.666/1993, é 
INCORRETO afirmar que  

A. os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega são improrrogáveis, não 
existindo hipóteses que admitam tal possibilidade.  

B. é vedado o contrato com prazo indeterminado de vigência.  

C. toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.  

D. os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação.  

E. a duração ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, salvo exceções 
previstas.  

 

30. Acerca das sanções administrativas, é CORRETO afirmar que 

A. o atraso na execução do contrato não é motivo suficiente para aplicação de qualquer sanção ao 

contratado, ainda que previsto no instrumento convocatório e injustificado. 

B. os crimes definidos na lei geral de licitações e contratos, ainda que simplesmente tentados, sujeitam 

os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, do 
emprego, da função ou do mandato eletivo.  

C. não há previsão de sanção para crime tentado.  

D. os crimes definidos na lei geral de licitações, ainda que simplesmente tentados, sujeitam seus 

autores, quando servidores públicos, apenas a sanções penais.  

E. as infrações penais previstas na lei geral de licitações e contratos referem-se às licitações e aos 

contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e não alcançam suas 

respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, ou 
quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto.  

 


