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CARGO E UNIDADES: Analista de Licitações e Contratos – Prazo Determinado 

(Natal e Grande Natal) 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 
 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 

sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
 
 

 DATA 
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1 – (Sesc-Rn) O ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidade dos atos 
praticados pela comissão, ratifica o resultado da licitação denomina-se: (1,0) 
a) Homologação. 
b) Adjudicação. 
c) Dispensa. 
d) Inexigibilidade. 
 
2 - (Sesc-Rn) Em uma licitação do SESC na modalidade pregão presencial, regido pela 
Resolução n° 1.252/2012, para aquisição de um bem, participaram cinco empresas ofertando 
inicialmente os seguintes preços: (1,0) 
I. R$ 100.000,00 
II. R$ 102.000,00 
III. R$ 107.000,00 
IV. R$ 113.000,00 
V. R$ 117.000,00 
Nesta situação hipotética: 
a) Somente as três menores propostas deverão ser classificadas para fase de lances verbais. 
b) Somente a empresa I deverá ser classificada para fase de lances verbais. 
c) A empresa V ficará de fora da fase de lances verbais. 
d) Todas as empresas deverão ser classificadas para fase de lances verbais. 
 
3 - (Sesc-Rn) Conforme a Resolução nº 1.252/2012 do Serviço Social do Comércio - Sesc, 
prevê o procedimento de Registro de Preço. Assinale a opção correta referente ao Registro de 
Preço. (1,0) 
a) O Registro de Preço é o procedimento, precedido de concorrência ou de pregão, que tem por 
objetivo cadastrar o menor preço de bens ou serviços definidos, para os quantitativos, prazos e 
condições previstas no instrumento convocatório, viabilizando a possibilidade de sua aquisição na 
medida das necessidades. 
b) O Registro de Preço realizado por departamento nacional ou regional do Sesc poderá ser objeto 
de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo, desde que não esteja 
previsto no instrumento convocatório. 
c) As aquisições por Registro de Preço poderá ultrapassar 100% dos quantitativos. 
d) O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de materiais e ou serviços pelo 
Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço ou após o 
encerramento do prazo durante 30 dias. 
 
4 - (Sesc-Rn) Acerca do Pregão presencial de acordo com a Resolução Sesc n° 1.252/2012 
assinale a alternativa ERRADA: (1,0) 
a) A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase 
de lances verbais. 
b) Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria 
comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente 
ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
c) Declarado o licitante vencedor a comissão de licitação encaminhará o processo a autoridade 
competente para homologação e adjudicação. 
d) Serão classificadas para fase de lances verbais a proposta de menor preço e aquela que não 
excederem a 10% (dez por cento) de seu valor. 
 
5 - (Sesc-Rn) Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou 
acréscimo. Assinale abaixo a opção correta. (1,0) 

a) Obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial e de até 50% 
(cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento. 

b) Obras, serviços ou compras até 30% (trinta e cinco por cento) do valor inicial e de até 60% 
(cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento. 

c) Obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial e de até 50% 
(cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento, valores acima poderão ser 
acrescido desde que autorizado pela autoridade competente. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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6 - (Sesc-Rn) A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo fixado, caracterizará ao licitante as seguintes penalidades, previstas no 
instrumento convocatório. Considere as proposições abaixo: (1,0) 
 

I. Perda do direto à contratação; 
II. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório; 
III. Suspensão do direito de licitar ou contratar com S..., por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente a proposição I está correta. 
b) As proposições I e III estão corretas. 
c) Somente a proposição II está correta. 
d) Todas as proposições estão corretas. 

 
7 - (Sesc-Rn) De acordo com a Resolução Sesc 1.252/2012, a licitação destina-se a selecionar 

a proposta mais vantajosa para o Sesc e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os seguintes princípios básicos: (1,0) 

a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

b) Legalidade, publicidade, economicidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 

c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e vinculação ao instrumento 

convocatório. 

 

8 - (Sesc-Rn) De acordo com a Resolução Sesc nº 1252/2012, em relação aos contratos 

assinale a alternativa VERDADEIRA: (1,0) 

a) É sempre obrigatório. 

b) É dispensável apenas na modalidade concorrência. 

c) É obrigatório nos casos de concorrência salvo quanto se tratar de bens para entregas imediatas. 

d) É obrigatório nas modalidades convite e pregão, não podendo ser substituído por outro 

documento. 

 

9 - (Sesc-Rn) Dos resultados da fase de habilitação em se tratando da modalidade 

concorrência, decorrentes de aplicação da Resolução Sesc n° 1.252/2012, cabe recurso no 

prazo de: (1,0) 

a) 10 (dez) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

b) 5 (cinco) dias consecutivos, sem efeito 

c) 5 (cinco) dias úteis, com efeito suspensivo. 

d) 2 (dois) dias úteis, com efeito suspensivo. 

 

10 - (Sesc-Rn) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a Resolução Sesc n° 

1.252/2012: (1,0) 

a) Os contratos terão prazos determinados, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais 

prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

b) Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial e até 25% 

(vinte e cinto por cento) para reforma de edifício ou equipamento, ambos atualizados. 

c) O contratado poderá subcontratar totalmente o objeto contratual, se admitido no instrumento 

convocatório e no respectivo contato. 

d) A prestação de garantia quando prevista no instrumento convocatório limita-se a 15% (quinze por 

cento) do valor do contrato. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
CARGO E UNIDADES: Analista Contábil 

(Natal e Grande Natal) 

 
 

Atenção Candidato, 
 
 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

  

 Boa sorte! 
 
 
 

 

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do 

Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CARGO E UNIDADES: Analista de Licitação e Contratos  
Prazo Determinado 

Natal e Grande Natal 
 
 

 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


