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Educa�o B�sica 
OBJETO: Aquisigao de generos alirnenticlos destinados ao atendimento do programa nacional de 
alimentacao escolar e demais programas da rede de ensino do municlpio de Brejo Santo-Ce, de 
responsabilidade da Secretaria de Educa9ao Basica deste municipio, conforme especificagoes constantes no termo de referenda. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE, por lntemiedio da Secretaria da Educacao BAslca, na pessoa da 
Senhora Ana Jacqueline Braga Mendes, que. vem abaixo assinado, noineada, para exercer o cargo de provimento em 
comssao de. Secretaria da Secretaria da Educacao Basica e, por sua vez, ordenadora de cespesas do citado .6rgao 
oreamentano. Ap6s defberar acerca de todos os sucessivos atos praUcado$ durante todo o franscorrer e instrui;ao do 
processo administralivo de licita9ao na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°. PP-01.28.001/2019·SEDUC, cuja finalidade e a aquisi9a_o dos prcdutos, acima citado e, tendo em vista, haver a Equip� de Pregao deste municipio, composta pelos 
servidores: ERITON GEORGE SALES BERNAROO-(Pregoeiro Oficial), JOSE WELLINGTON CRUZ ANORADE-(Equipe de. 
Apoio) e Ci.CERA ALVES PEREIRA -(Equipe de Apoio), ter garantido durante toda instru9ao do procedmsnto licitat6rio a fiel 
observance ao. principio constitucional da isonomia,. a fim de proporcionar iguais .condicoes de disputa a todos os 
interessados, onde, pode se verificar tarnbem, que o mesmo foi processado e julgado em estrita conforrnidade com os 
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculacao ao instrumento convocat6rio, do julgamento objelivo e dos qua. lhes sao correlatos, 
potencializando assim o carater compelilivo 'do certame, de mode a selecionar a proposta mais vantajosa para ·a 
Administrai;ao pilblica municipal. Por assim ser, fica .claro, inequivoco e explicito que inexistem duvidas, ressalvas ou 
entrelinhas a respeito da legalidade .dos atos pratlcados no transcorrer e instru�ae do processo em questao, lanto na sua fase 

----.ilema quanta na sua fase externa, portanto eu, Ana Jacqueline Braga Mendes, Ordenadora de Despesas da Secretaria de 
Educacao Basica do Municipio de Brejo. Santo.Ce, que venho abaixo assinado, no exercicio das.minhas atribui¢es legais, 
estou dando total fe aos atos do Preqoelro e sua Equipe de Apoio, para tanto, venho atraves do presente terrno, 
HOMOLOGAR o processo administrativo l:1'e licitas;ao acima numerado. Por fim, DETERMINO que a Comissao Permanente 
de Licilai;ao proceda a elaboracao do extrato resumido do presente termo .de homologa�ao, providenci�ndo a sua devida 
publicidade em jornaJs de grande circulai;ao, no flanel6grafo da Prefeitura Municipal de Brejo Santo.Ce, bem como no 
ffanelografo da. Camara Municipal de Vereadores, para que assim tenha eficacia e produza os seus �feitos legais e juridicos, 
com posterior e ·imediata convocacao da empresa adjudicataria para assinat.ura do instrumento de contrato. · · 

Brejo Santo· Ceara, em 15 de feverelro de 2019. 
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