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A licitação pública tem como propósito impor uma forma de controle à Administração
Pública, na contratação de serviços ou aquisição de material. A lei licitatória, Lei nº 8.666, de
21/06/93, no § 8.º, do art. 22, veda a criação de outras modalidades ou a combinação entre elas.
Entretanto, a medida provisória nº 2.182-18, editada em 23/08/2001, instituiu no âmbito da
União, uma nova modalidade denominada Pregão, e posteriormente substituída pela Lei nº
10.520 de 17/07/2002, que “Institui, no âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências”. O objeto do
presente relatório é analisar esta modalidade de licitação que serviu para o registro de preços
para o fornecimento de alimentação para cães e gatos, adultos e filhotes. A escolha do tema,
objetiva verificar se a Prefeitura Municipal tem obrigação de fornecer alimentação para cães e
gatos; e onde está previsto a legalidade do processo do edital proposto. Objetivo Geral: Estudar
as etapas que compreendem o processo de licitação de compra de alimentação para cães e gatos
da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Objetivos Específicos: Estudar a legislação; Verificar
se o edital atende a legislação; Analisar se o processo atende o que está no edital. O problema
de pesquisa: O processo de licitação de compra de alimentação para cães e gatos da Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul atende a legislação vigente? Como o processo de licitação escolhido
já estava com a situação de encerramento, puderam-se analisar os seguintes documentos: Edital
e anexos; Formulário padrão de preenchimento da proposta, Convocação-aviso de edital; Atas
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do pregão (propostas, lances, habilitação); Propostas dos concorrentes (orçamento e preço) e
outros documentos (neste caso: aviso de cancelamento de ata).
O procedimento administrativo por meio da Prefeitura, utilizou-se do pregão presencial por SRP n° 0282018, selecionando a proposta e o fornecedor para contratação específica para o fornecimento de rações
para cão e gatos, que poderão ser realizadas, por repetidas vezes, durante certo período; garantindo a
legalidade em todas as etapas do processo na busca de encontrar o melhor preço. Por fim pode-se
verificar que em todas as etapas do processo estavam de acordo com as leis estudadas.
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