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RATIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 2022.02.08.001 - FME 

O Secretário Municipal de Educação de 

Altamira, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no art. 24, 

inciso V, da lei Federal nº. 8666/93. 

 

Ratifica os procedimentos administrativos da Dispensa de Licitação nº. 

2022.02.08.001 - FME, referente ao Processo Administrativo – nº. 2022.02.08.006 - 

FME, com base as justificativas apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação - 

CPL e o parecer da Assessoria Jurídica do Município para atender as exigências do 

parágrafo único, do art. 26 da lei nº 8.666 de 1993. A qual confirma o interesse público 

da administração municipal nas contratações de pessoa jurídica para prestar o serviço de 

locação de barcos e veículos (COM CONDUTOR) para o Transporte de Merenda Escolar, 

Material Didático, Pedagógico, Mobiliário, Professores e Equipamentos para as Escolas 

Indígenas dos rios, Xingu, Iriri e Bakajá. 

Ademais, autoriza o empenho da despesa no valor total de R$ 1.161.954,89 (Um 

milhão cento e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 

nove centavos), em favor da pessoa jurídica, bem como o detalhamento abaixo: 

TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAIS, MOBILIÁRIO,  
EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS INDÍGENAS DOS RIOS:  

XINGU, IRIRI E BAKAJÁ 
                 

Nº 

ESCOLAS DA 
ROTA XINGU/ 

Escolas 
Indígenas 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE OBSERVAÇÃO QTD 
VALOR UNT. 

(1º/2º SEMESTRE) 

1 

Atendimento de 
10 escolas 
indígenas na 
margem direita 
do rio Xingu e 
03 escolas 
indígenas no 
igarapé Ipixuna 
– Polo 
Kwatinema. 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas; 
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
27 pessoas. 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas.      
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
27 pessoas.                                 

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                           
 

01 100.171,26 
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Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

2 

Frete para 
retirada de 
professores, 40 
botijas de gás e 
60 tambores de 
armazenagem 
de combustível 
(30 tambores 
de 100 litros e 
30 tambores de 
200 litros). 

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
para 40 botijas de 
gás e 60 tambores 
de combustível;            
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
para 40 botijas de 
gás e 60 tambores 
de combustível;                      
- 01 voadeira de 
15 metros. 

Meses:                                           
1º semestre:  
julho                 
2º semestre:  
dezembro 

01 42.247,27 

3 

Atendimento de 
11 escolas 
indígenas (07 
escolas na 
margem direita 
do rio Xingu, 03 
no igarapé Bom 
Jardim e 01 no 
igarapé São 
Sebastião- Polo 
Parakanã). 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas;                    
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
21 pessoas. 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas; 
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
21 pessoas;                                         
- 01 voadeira de 
15 metros.  

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                           
 
Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

01 110.669,90  

4 

Frete para 
retirada de 40 
botijas de gás e 
60 tambores de 
armazenagem 
de combustível 
(30 tambores 
de 100 litros e 
30 tambores de 
200 litros). 

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
para 40 botijas de 
gás e 60 tambores 
de combustível;                          
- 01 voadeira de 
15 metros.  

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
para 40 botijas de 
gás e 60 tambores 
de combustível.  
- 01 voadeira de 
15 metros. 

Meses:                                           
1º semestre:  
julho                 
2º semestre:  
dezembro 

01 49.793,42 
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5 

Frete de uma 
voadeira de 12 
metros para 
equipe técnica 
da SEMED 
realizar visita 
técnica, 
administrativa e 
pedagógica das 
escolas 
indígenas. Polo 
Kwatinema e 
Polo Parakanã. 

- 01 voadeira de 
12 metros com 
capacidade para 
até 10 pessoas. 

- 01 voadeira 12 
metros com 
capacidade para 
até 10 pessoas. 

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro.                                                              
1º semestre                         
2º semestre  

01 46.149,61 

Nº 

ESCOLAS DA 
ROTA IRIRI/ 

Escolas 
Indígenas 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE OBSERVAÇÃO QTD 
 

VALOR UNT. 
(1º/2º SEMESTRE) 

6 

Atendimento de 
06 escolas 
indígenas sendo 
seis escolas no 
rio Iriri- Polo 
Maeta Arara, 
aldeias do povo 
Arara TI Laranjal 
e aldeias do 
povo Kayapó TI 
Kararaô. Polo 
Maeta Arara 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas;                          
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
16 pessoas. 

- 01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas; 
- 01 caminhão com 
capacidade igual 
ou superior a 15 
toneladas para o 
percurso: Altamira 
porto da Maribel 
/Rio Iriri; 
- 01 micro-ônibus 
com capacidade 
para 30 
passageiros, o qual 
atenderá os 
professores da 
rota Iriri.  

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                                  
 
Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

01 100.530,47 

7 

Frete para 
retirada de 
professores, 20 
botijas de gás e 
50 tambores de 
armazenagem 
de combustível 
(25 tambores 
de 100 litros e 
25 tambores de 
200 litros).  

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
de até 16 pessoas, 
20 botijas de gás e 
50 tambores de 
combustível;                         
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 01 embarcação 
de 15 toneladas 
com capacidade 
para até 16 
pessoas, 20 botijas 
de gás e 50 
tambores de 
combustível;                       
- 01 voadeira de 
15 metros 

Meses:                                           
1º semestre: 
julho                 
2º semestre: 
dezembro 

01 40.048,78 

mailto:altamiracpl@gmail.com


 

 
 
                                                                                            Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
Secretaria Municipal de Educação 

Divisão de Suprimentos e Serviços 

Setor de Suprimentos e Serviços: Rua Acesso Dois, nº 530, Bairro Premem  - Altamira-Pará – 

altamiracpl@gmail.com 

Rua 7 de Setembro S/N – Bairro Esplanada do Xingu- Tel/fax. (93) 3515 1033/3515 3153 – CEP: 

68.372-855 
 

8 

Atendimento de 
09 escolas 
indígenas sendo 
cinco escolas na 
margem 
esquerda do rio 
Iriri e três no rio 
Curuá.  

-01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas; 
-01 voadeira de 15 
metros com 
capacidade para 
até 21 pessoas. 

-01 embarcação 
fluvial com 
capacidade igual 
ou superior a 28 
toneladas; 
- 01 caminhão 
truck com 
capacidade igual 
ou superior a 15 
toneladas para o 
percurso: Altamira 
porto da Maribel 
/Rio Iriri; 
- 01 micro-ônibus 
que atenderá os 
25 professores da 
rota Iriri.  

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                                                
 
Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

01 128.959,35 

9 

Frete para 
retirada de 
professores, 20 
botijas de gás e 
50 tambores de 
armazenamento 
de combustível 
(25 tambores 
de 100 litros e 
25 tambores de 
200 litros).  

- 01 embarcação 
de 15 toneladas; 
- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
até 21 pessoas, 20 
botijas de gás e 50 
tambores de 
combustível. 

- 01 voadeira de 
15 metros com 
capacidade para 
até 21 pessoas. 

Meses:                                           
1º semestre: 
julho                 
2º semestre: 
dezembro 

01 48.057,89 

10 

Frete de 
voadeira de 12 
metros para 
equipe técnica 
da SEMED 
realizar visita 
técnica, 
administrativa e 
pedagógica das 
escolas 
indígenas.          
Polo Tjibie 
Arara e Polo 
Maeta Arara 

- 01 voadeira de 
12 metros com 
capacidade para 
até 10 pessoas. 

- 01 voadeira de 
12 metros com 
capacidade para 
até 10 pessoas; 
- 02 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado. 

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro.                                                             
1º semestre                         
2º semestre  

01 50.712,10  

Nº  

ESCOLAS DA 
ROTA BAKAJÁ/ 

Escolas 
Indígenas 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE OBSERVAÇÃO QTD 
 

VALOR UNT. 
(1º/2º SEMESTRE) 
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11 

Atendimento de 
06 escolas 
indígenas na TI 
Trincheira 
Bakajá - (Polo 
Bep Pryti). Alto 
Bakaja. 

- 01 caminhão 
truck eixo duplo 
com carga igual ou 
superior a 15 
toneladas; 
- 03 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas; 
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 01 caminhão 
truck eixo duplo 
com carga igual ou 
superior a 15 
toneladas; 
- 03 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas; 
- 01 voadeira de 
12 metros. 

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                                 
 
Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

01 95.108,37 

12 

Frete para 
retirada de 
professores, 24 
botijas de gás e 
40 tambores de 
armazenamento 
de combustível 
(20 tambores 
de 100 litros e 
20 tambores de 
200 litros).  

- 03 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas; 
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 03 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas;  
- 01 voadeira de 
15 metros. 

Meses:                                           
1º semestre: 
julho                 
2º semestre: 
dezembro 

01 95.808,65 

13 

Atendimento de 
08 escolas 
indígenas na TI 
Tricheira Bakajá 
(Polo 
Kokokagroti) - 
Baixo Bakajá). 

- 01 caminhão 
truck eixo duplo 
com carga igual ou 
superior a 15 
toneladas; 
- 05 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 18 
pessoas; 
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 01 caminhão 
truck eixo duplo 
com carga igual ou 
superior a 15 
toneladas;  
- 05 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 18 
pessoas. 

Garantir 
alimentação e 
cozinheiro; 
estivador para 
embarcar e 
desembarcar 
materiais, 
mobiliários, 
equipamentos e 
outros.                                  
 
Meses:                                          
1º semestre: 
março       
2º semestre: 
agosto 

01 113.934,28 
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14 

Frete para 
retirada de 32 
botijas de gás e 
50 tambores 
para 
armazenagem 
de combustível 
(25 tambores 
de 100 litros e 
25 tambores de 
200 litros).  

- 05 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 18 
pessoas;  
- 01 voadeira de 
15 metros. 

- 05 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 18 
pessoas. 

Meses:                                           
1º semestre:  
julho                 
2º semestre: 
dezembro 

01 80.710,41 

15 

Frete de 
caminhonete e 
voadeira de 12 
metros para 
equipe técnica 
da SEMED 
realizar visita 
técnica, 
administrativa e 
pedagógica das 
escolas 
indígenas. Polo 
Kokokagroti- 
Baixo Bakajá e 
Polo Bep Pryti- 
Alto Bakaja.  

- 02 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas;  
- 01 voadeira de 
12 metros. 

- 02 caminhonetes 
4x4 com ar 
condicionado para 
transportar 10 
pessoas.    

Garantir 
alimentação.                                         
1º semestre                               
2º semestre 

01 59.058,13 

 

Em suma, bem como as recomendações de praxe ao setor competente para que 

proceda na forma do art. 60 da lei nº. 4.320/64. 

 

Altamira/PA, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________ 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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