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A licitação tem como finalidade apurar a oferta mais vantajosa para Administração
Pública, sendo aquela que preenche todos os requisitos impostos, de forma que assegure aos
interessados o princípio de isonomia. Ao qual o processo licitatório deve ser realizado de acordo
com princípios e legislações específicas. A regulamentação das licitações e contratos de
administração pública foi instituída pela Lei nº 8.666 publicada em junho de 1993, a lei trata
que todas as contratações de terceiros, serão impreterivelmente precedidas de licitação. A
abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas será realizada sempre em ato
público de antemão designado, do qual será escriturado em ata específica, assinada pelos
licitantes presentes e pela Comissão. A Lei 8.666/93 estipula que a Administração Pública deve
favorecer as empresas de pequeno porte e microempresas com tratamento diferenciado e
simplificado pela Lei Complementar 123/06, com o propósito de proporcionar o
desenvolvimento econômico e social, promover a inovação tecnologia e ampliar as políticas
públicas. Diante disso o município de Caxias do Sul através da central de licitações fez a
convocação dos interessados com a publicação do aviso do Edital N.º 018-2018 de
fornecimento, montagem e garantia de móveis escolares e de escritório, contendo a definição
do objeto do certame, incluindo a data de sessão pública e a indicação do local, disponibilizando
aos interessados o edital com todas as determinações estabelecidas nas legislações. O Edital N.º
018-2018 é realizado através de pregão presencial, modalidade realizada em sessão pública na
qual os licitantes disputam o fornecimento do serviço ou bem, através de propostas e lances. O
Edital N.º 018-2018 estabelece que 100% dos itens 1 a 7 descritos no edital devem ser
exclusivamente direcionados para empresas de pequeno porte, microempreendedores
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individuais e microempresas e o item 9 descrito no edital possui cota de 25% reservada a
empresas enquadradas nesta situação, conforme Lei Complementar 123/06. O objetivo do
presente relatório é principalmente examinar os aspectos do Edital de Licitação 018-2018 de
fornecimento, montagem e garantia de móveis escolares e de escritório do município de Caxias
do Sul. Para isso foi realizado estudo das legislações pertinentes aos contratos da Administração
Pública, especialmente a Lei 8.666/1993, a fim de verificar a veracidade e fidedignidade do
processo licitatório, foi feita a descrição do processo licitatório e seu atendimento ao edital a
legislação e juntamente a isso foi identificado as conformidades do Edital em relação a
legislação. Na análise dos itens, evidenciou-se mediante informações relevantes para a melhor
compreensão do Edital 018/2018, o presente relatório demonstra que não foram percebidas
deficiências no processo licitatório e que os itens aqui observados atendem a legislação. Diante
da análise apresentada é possível constatar que os aspectos avaliados do edital seguem as
regulamentações estabelecidas pelas leis e decretos que normatizam os processos licitatórios
utilizados pelo Município de Caxias do Sul. Conclui-se que a legalidade dos processos de
licitação para a população é de extrema importância, pois garantem a transparência nas
negociações públicas, não deixam espaços para fraudes e asseguram que os recursos públicos
sejam empregados de forma adequada.
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