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O assunto escolhido para este trabalho é de fácil visualização por todos os habitantes do
município, sendo o assunto o Fornecimento de matérias para implantação e manutenção de
sinalização viária de trânsito do município de Caxias do Sul, para isso delimita-se em verificar
se o edital de número 197-2017 contempla todas as informações exigidas nas leis vigentes junto
com seus decretos. Elaboramos o presente problema de pesquisa: Quais aspectos legais devem
ser analisados na elaboração de um edital de fornecimento de matérias para implantação e
manutenção de sinalização viária de trânsito do município de Caxias do Sul? Para responder tal
problema foi elaborado o seguinte objetivo geral: Pesquisar como os aspectos legais devem ser
analisados na elaboração de um edital para o assunto escolhido e citado acima, nossos objetivos
específicos são: Analisar a legislação vigente sobre o tema mencionado anteriormente, estudar
e analisar os principais pontos do edital conforme a lei em vigor e verificar se o edital de n°
197-2017 não apresenta nenhuma inconsistência técnica ou jurídica. Sendo assim, este trabalho
pretende demonstrar se o Edital de n° 197-2017 está de acordo com a legislações vigentes e se
todos os requisitos estão de acordo com o tema “Fornecimento de matérias para implantação e
manutenção de sinalização viária de trânsito do município de Caxias do Sul.
A metodologia utilizada no trabalho foi uma pesquisa exploratória para adquirir domínio com o
tema juntamente com uma abordagem qualitativa assim apresentando os resultados através de
entendimentos e análises e simultaneamente com uso do procedimento de análise de
documentos. Os registros utilizados para a pesquisa foram o Edital de nº197-2017, Lei 6.888,
Lei 10520 e Lei Complementar n° 123.
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Após as pesquisas nos documentos disponíveis observou-se a conformidade entre Edital e Lei
para isto foi estruturada uma tabela que comparou os itens do edital com a legislação
anteriormente mencionadas para uma melhor visualização e compreensão de sua estrutura, desta
maneira tivemos uma maior facilidade de visualização todos os itens e assim chegando na
constatação de sua transparência.
Ao final do trabalho apresentado reconhecemos a correta estrutura do Edital de nº197-2017
conforme as leis: Lei 6.888, Lei 10520 e Lei Complementar n° 123 sendo desta forma não
apresentando nenhuma inconsistência técnica ou jurídica. Sendo assim aconselhamos manter a
clareza de todos os itens do edital, seguir o cumprimento das leis que regem este tipo de licitação
e permanecer com os documentos disponíveis e acessíveis para a população verificar sua
veracidade.
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