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Na introdução do presente relatório informou-se que o trabalho será uma oportunidade
de aprofundar o conhecimento no processo de licitação de um pregão eletrônico e quais são os
passos e procedimentos do edital estudado. Este estudo está sendo desenvolvido com o intuito
de verificar os aspectos legais e requisitos que devem ser observados na elaboração de um edital
de fornecimento de gêneros alimentícios no município de Caxias do Sul, durante o segundo
semestre de 2017 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, tudo com
base no Edital Pregão Presencial nº 120-2017, seus anexos e Minuta de Contrato que fazem
parte desta licitação. Na fundamentação teórica, buscou-se entender alguns conceitos
importantes de gestão pública e legislações pertinentes ao estudo. Os métodos utilizados para
elaboração do relatório foi inicialmente fazendo a escolha de um edital no site da Prefeitura de
Caxias do Sul, para aprofundar o conhecimento no processo licitatório de fornecimento de
gêneros alimentícios no município de Caxias do Sul. Após a escolha do edital, foi preenchida
uma ficha preliminar para elaboração do relatório acadêmico. Seguindo, foi estruturada a base
teórica através da análise do próprio edital e para dar suporte a ele foi analisado também a
legislação a seguir Constituição Federal do Brasil de 1988, a Lei Geral de Licitações nº 8.666
de 21.06.1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. Finalizando, será feita a análise dos resultados e a conclusão reforçando se
os aspectos legais e os requisitos deste processo foram cumpridos. Nos resultados, foram
analisados o maior número de itens possíveis com o objetivo de verificar se os mesmos estão
de acordo com o edital e a legislação pertinente, e ao mesmo tempo propor melhorias para o
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processo. Na conclusão observou-se que grande maioria dos itens abordados estão de acordo
com a legislação e uma pequena quantidade precisaria ser melhorada. Sugeriu-se melhorias
para que o processo fique pertinente com as leis que dão embasamento. Ressaltou-se por fim, a
necessidade de o processo licitatório ter de alguma maneira, uma estrutura de informação mais
clara e facilitada a qualquer pessoa que possa interessar, com palavras mais simples e processo
menos complexo para que a população possa entender mais facilmente como se decorreu o
processo licitatório.
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