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O processo de licitação realizado através da entidade pública regida pela Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul, atua para atribuir condições as solicitações da população e
atendimento das necessidades da prestação de bens e serviços do município, consequentemente
este suporte auxilia ao desenvolvimento local, já que estes são essenciais para o bom andamento
da cidade. Partindo deste pressuposto, o presente trabalho apresenta os pontos relevantes ao que
tange o edital de fornecimento para alimentação de cães e gatos e reflete se a abertura do
processo de licitação para o processo de escolha do fornecedor e aquisição dos alimentos destes,
está de acordo com a legislação nela estabelecida. Para esta pesquisa foi necessário utilizar
algumas fontes correlacionados ao assunto para a colaboração do embasamento deste estudo,
sendo elas: Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei n. º 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Complementar n. º 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,
disponíveis no site do Planalto. O Decreto Municipal n. º 16.048, de 5 de dezembro de 2012,
Decreto Municipal n. º 18.357/2016, Decreto Municipal n. º 18.364/2016 e Decreto Municipal
n. º 19.078/2017, disponibilizados no site da Prefeitura de Caxias do Sul. Para um melhor
entendimento, foi utilizada a obra literária de Oliveira (2017) e a obra técnica elaborada pela
Controladoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE. Para alcançar a finalidade proposta deste
estudo, foi elaborada uma lista de verificações, contendo os itens observados, a conclusão, a
base legal e a sugestão de melhoria, se necessário. Através dos itens abordados, foi possível
verificar a aplicabilidade da legislação perante ao edital. Desta forma, foi estruturada uma tabela
para um melhor entendimento dos fatores de maior relevância. Assim, conclui-se que as
informações disponibilizadas no edital se encontram de acordo com a legislação, levando em
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consideração de que o serviço que será prestado para os entes públicos deve ser levado
demasiadamente a sério. O edital apresenta todos os requisitos necessários para que a prestadora
de serviço possa oferecer o serviço de forma segura e adequada aos beneficiários. Como
continuidade deste estudo, se sugere utilizar uma metodologia de maior eficácia para o
acompanhamento dos editais, bem como, participar de um processo licitatório na prática.
Assim, é possível entender e compreender a real finalidade destes procedimentos
administrativos, até mesmo alavancar e enaltecer os cidadãos para que haja maior interesse no
acompanhamento destes processos criando uma cultura em prol a conscientização social e fiscal
para o município.
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