
 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 

   

Avenida 28 de Dezembro, s/n – São José– CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 
 

A Secretária Municipal de Educação de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições Legais e,  

Considerando a necessidade da Contratação de empresa especializada para dar continuidade na 
realização de processo Seletivo Público (Vestibular), para preenchimento de 50 (cinquenta) vagas ao 
Curso de graduação em Agronomia do IFPA, conforme projeto PROSEL da SECTET – Governo do Estado 
do Pará, que envolverá as atividades de elaboração de provas objetivas, confeccionar, reproduzir e 
embalar as provas impressas em papel, executar a prova e entre outras especificações relacionadas à 
realização do processo seletivo em questão. 
 

Considerando a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário 

conforme atestado pelo setor competente;  

Considerando a proposta comercial e demais documentos do contratado em apenso aos 

autos; 

Considerando a justificativa de contratação direta e o Parecer Jurídico ambos em apenso aos 

autos; 

Resolve: 

I – Homologar a inexigibilidade ratificando a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico 

em apenso aos autos que orientam pela inexigibilidade, com fundamento no Art. 24, inc. XIII da Lei 

8.666/93 e Art. 25, inc. II da Lei nº 8.666/93, determinando a contratação com o instituto FUNDAÇÃO DE 

AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.572.870/0001-59, 

estabelecida na Rua Augusto Correa, s/n- Campus Universitário. Guamá, CEP. 66.075-900, Belém/PA, pelo 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais), a serem cobrados na taxa de inscrição; 

II – Determinar ao setor competente que proceda a publicação, conforme de estilo, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar desta assinatura, bem como que prepare o instrumento de contrato, 

se for necessário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Cachoeira do Piriá - PA,  02 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
ROSI CARMEM BARBOSA CAVALCANTE  

Secretária Municipal de Educação 
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