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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O processo de licitações
públicas ocorre em decorrência a necessidades presentes em departamentos, secretarias dos
órgãos governamentais. Este estudo tem a finalidade de demonstrar de forma concisa, quais os
aspectos legais e processuais que devem ser observados no edital, analisar a legislação
pertinente em editais de concessão de serviços, bem como se as empresas interessadas
possuem todos os requisitos exigidos, constatando a aplicabilidade das normas e atendimento
da legislação. Esta pesquisa permite melhor entendimento da legislação, processos públicos,
atendimento a normas, e constatação de regularidade por parte das empresas interessadas.
MATERIAL E MÉTODOS: Para a realização deste estudo, foi escolhido o edital de
fornecimento de compra de rações para cães e gatos, foi realizado uma ficha técnica
compondo os objetivos desta pesquisa, inclui-se nesta ficha o levantamento da legislação
pertinente ao edital. Partindo dos objetivos específicos entendemos a legislação referente a um
processo de licitação e verificamos se o edital escolhido estava de acordo com as leis. A
última etapa foi verificar se o processo atendia todas as especificações da lei e do objeto
licitado. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Neste tópico foi feito um checklist, para
verificar se o edital escolhido está de acordo com as leis estudadas. Fazendo através de uma
tabela comparativos entre o edital e as leis. Apontando as divergências caso houver e propor
melhorias na atividade se for o caso. CONCLUSÃO: A pesquisa foi positiva, pois foi
possível entender o processo de licitação, como devem ocorrer, de que forma e onde buscar a
informação para elaborar um edital. Ainda, é possível identificar que a lei nem sempre é clara,
o processo não é objetivo e existe um nível de burocracia em todo o processo. Entende-se que
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uma das dificuldades dentre o escopo do estudo, foi a forma de localizar documentos e
também a questão da interpretação das leis.
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