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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 
 

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

suas atribuições Legais e,  

Considerando a necessidade da contratação de pessoa física para prestação de serviços de 

engenharia e arquitetura, objetivando identificar os padrões das escolas-PMFE local, estes estabelecidos 

pelo PNE. os serviços compreendem o desenvolvimento de projetos, planilhas orçamentarias, laudos, 

emissão de pareceres técnicos, avaliação de documentos, inspeções, vistorias técnicas e outras 

atribuições análogas, para atender as necessidades do fundo municipal de educação em Cachoeira do 

Piriá/PA. 

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. 25, II, c/c Art. 13, I, da Lei 8.666/93, 
determinando a contratação com a pessoa física: LENYKER RANDERSON ALVES DE SOUZA, inscrita no 
CPF: 023.058.852-29, estabelecida na na Rua São Pedro, s/n, Centro, Nova Esperança do Piriá-PA, CEP 
68618-000, pelo valor mensal admitido de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a serem pagos de acordo 
com os serviços prestados; 

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, 20 de Agosto de 2021. 
 
 
 

ROSI CARMEM BARBOSA CAVALCANTE 
Secretária Municipal de Educação 
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