
LICITAÇÃO

01- A licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, exige o credenciamento prévio perante 
o provedor do sistema eletrônico:
I – da autoridade competente do órgão promotor da licitação;
II – do pregoeiro;
III – dos membros da equipe de apoio;
IV – dos licitantes que participam da licitação.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) IV, apenas. 
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

02-  Aplica-se a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para:
(A) contratação de serviços de vigilância.
(B) contratação de obras de engenharia.
(C) locações imobiliárias.
(D) alienações de bens móveis.
(E) alienações de bens imóveis.

03- No âmbito do pregão eletrônico promovido por órgão da administração pública federal direta, o 
fornecedor descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF:
(A) deverá apresentar prova de regularidade fiscal para habilitar-se no certame.
(B) terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.
(C) poderá ser impedido de apresentar proposta pelo pregoeiro.
(D) poderá participar do certame em condições normais.
(E) ficará impedido de participar de licitação pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

04- A fase externa do pregão, na forma eletrônica, se inicia com a(o):
(A) convocação dos interessados por publicação de aviso.
(B) habilitação dos licitantes.
(C) designação, junto ao provedor do sistema, do pregoeiro e dos componentes da equipe de 
apoio.
(D) celebração do contrato objeto do certame.
(E) julgamento das propostas por critérios objetivos.

05- Assinale a opção que NÃO se refere à fase preparatória do pregão eletrônico.
(A) Designação do pregoeiro.
(B) Publicação do aviso do edital.
(C) Definição das exigências de habilitação dos licitantes.
(D) Apresentação de justificativa da necessidade da contratação.
(E) Aprovação do termo de referência pela autoridade competente.

06-  Assinale a afirmação correta em relação às situações em que é permitida a participação de 
consórcio de empresas no pregão eletrônico.
(A) É vedada a formação de consórcios com empresas estrangeiras.
(B) Deve ser apresentada a documentação de habilitação apenas com relação à empresa-líder.



(C) São exigidos constituição e registro dos consórcios antes da apresentação das respectivas 
propostas.
(D) É exigida a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos 
de cada consorciado, na forma do edital.
(E)  A  responsabilidade  de  cada  empresa  consorciada  limitar-se-á  ao  percentual  de  sua 
participação no consórcio durante a vigência do contrato.

07-  O ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, poderá ser impugnado até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública:
(A) por qualquer pessoa.
(B) por qualquer licitante, apenas.
(C) por cidadão que comprove documentalmente interesse na licitação, apenas.
(D) pelo promotor da licitação, apenas.
(E) pelo pregoeiro ou pelos membros da equipe de apoio, apenas.

08- Sobre o pregão eletrônico, está correto afirmar que:
(A) qualquer cidadão poderá integrar a equipe de apoio da licitação.
(B) cabe ao pregoeiro decidir sobre impugnação contra o ato convocatório do pregão.
(C) é vedado aos licitantes retirar ou substituir, até a abertura da sessão, proposta anteriormente 
apresentada.
(D) o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, 
não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias.
(E) os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório devem ser enviados ao órgão 
promotor da licitação até a data da abertura da sessão pública.

09-  A  respeito  dos  lances  na  licitação  da  modalidade  pregão  eletrônico,  pode-se  afirmar 
corretamente que:
(A) é vedado o oferecimento de lances sucessivos por um mesmo licitante.
(B) é vedado o oferecimento de lance superior ao último ofertado pelo mesmo licitante.
(C)  os  licitantes  serão  informados,  em tempo real,  do  valor  do  menor  lance  registrado  e  da 
identificação do licitante que o ofereceu.
(D) admitem-se dois ou mais lances iguais,  observados os critérios de desempate fixados no 
edital.
(E)  no caso de desconexão do pregoeiro,  no decorrer  da etapa de lances,  será cancelado o 
pregão.

10- Salvo disposição específica contida no edital, o prazo de validade das propostas apresentadas 
pelos licitantes em pregão eletrônico é de:
(A) 8 (oito) dias.
(B) 15 (quinze) dias.
(C) 30 (trinta) dias.
(D) 60 (sessenta) dias.
(E) 90 (noventa) dias.

GABARITO 
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