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COMUNICAÇÃO INTERNA 

 
DO: Secretário Municipal de Educação de Altamira 
PARA: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 
ASSUNTO: Contratação através de Inexigibilidade de Licitação. 
 
 Prezada, 
 
                        Tendo em vista a necessidade de realizar contrato entre o FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com 

sede Rua Sete de Setembro s/n, Esplanada do Xingu - CEP: 68.372-855, na cidade de 

Altamira/PA, neste ato representado pelo Senhor MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação de Altamira – PA  e o  Instituto Conhecer, CNPJ: 

17.681.574/0001-75, situado na Rua Mestre Gomes, 240 2º andar, Glória, Vila Velha/ES, CEP; 

29.122-100. Para o seguinte objeto: Prestação de Serviços Especializados em Capacitações 

e Formações (palestras e cursos) para a equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação. Visando garantir o planejamento de práticas pedagógicas e o avanço socio 

educacional no ensino aprendizagem dos alunos da rede pública municipal de Altamira.  

  A educação brasileira, em suas normativas, define a regulamentação de 

um currículo norteador para os sistemas educacionais, tendo em vista a melhoria da qualidade 

e a equidade do ensino em todo o país. Nesse enfoque, o percurso indutor para concretização 

desse ideal vem desde a Constituição da República Federativa do Brasil que prevê a Base 

Nacional Comum Curricular: “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais.” (BRASIL, 1988) 

Seguido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que em seu Artigo 26, regulamenta uma base nacional comum para a 

Educação Básica, e, de forma linear, no percurso de concretização. Seguem as resoluções e leis 

que coadunam em favor da Base Nacional Comum Curricular: a Resolução n. 4, de 13 de julho 

de 2010, define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(DCNs), com o objetivo de orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de 

ensino; a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Naci-

onais para a Educação Infantil, cujo lançamento aconteceu em 2010; e a Resolução n.7, de 

14 de dezembro de 2010, esta  fixa a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fun-

damental de 9 (nove) anos. 

Com a Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, regulamenta-se o Plano Nacional de 

Educação (PNE), com vigência de 10 (dez) anos. O Plano tem 20 (vinte) metas para a melhoria 

da qualidade da Educação Básica e 4 (quatro) delas falam sobre a Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNCC). 

 Desse modo, as ações com bases participativas convergem para aprovação da  Portaria 

nº 2 1.570 , de 20 de dezembro de 2017,  

Art. 1- Fica homologado o Parecer CNE/CP n- 15/2017, do Conselho 

Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na Sessão Pública 

de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele 

anexo, instituem e orientam a implantação da Base Nacional Comum 
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Curricular – BNCC explicitando os direitos e objetivos de aprendiza-

gem e desenvolvimento, a ser observada obrigatoriamente ao longo das 

etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  

Em 22 de dezembro de 2017 o CNE apresenta a Resolução CNE/CP Nº 2, DE 22 de 

dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricu Os 

resultados das avaliações retratam o desempenho dos sistemas e tem a finalidade de reorientar 

as políticas públicas. Nesse caso, para o Ideb 2019, a meta do município era de 5,3 e este obteve 

a nota 5, 7 e com meta estipulada de 5,6 prevista para o ano de 2021.   

Veja a Evolução do IDEB do município de Altamira (2019) nos gráficos 01 e 02. 

Gráfico 01- Evolução do IDEB Anos iniciais (1º ao 5º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2019). 

 

É observada a evolução dos anos iniciais do Ensino Fundamental para alcançar a meta 

6,0.  E desde o ano de 2005, na linha verde do munícipio, é presente a perspectiva de 

crescimento; entretanto, em 2013, há o declínio, seguido de elevação nos resultados da meta do 

Ideb para os anos iniciais e que se mantém até o presente.  O ensino dos anos iniciais (1º ao 5º 

ano) não atingiu a meta 6,0, o nível de qualidade educacional ideal, em termos de proficiência 

e rendimento (taxa de aprovação) para educação nacional. E um sistema educacional que 

reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo com que grande parte deles abandone a 

escola antes de completar a educação básica, não é desejável.  

Portanto, não atingir a meta, é um indicador que o sistema municipal precisa melhorar 

sua organização pedagógica para garantir aprendizagem aos alunos e sobretudo, melhorar o 

fluxo escolar, que a é a taxa média de aprovação em cada etapa da escolarização, sendo elas as 

séries iniciais e séries finais do Ensino Fundamental.  

 No segmento dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), observemos a 

evolução do IDEB no gráfico 02. 

Gráfico 02 – Evolução do IDEB Anos Finais (6º ao 9º ano) Ensino Fundamental 
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Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2019). 

 

Neste gráfico, a trajetória dos resultados nas avaliações do Ideb  dos anos finais  que 

há uma queda  de 4,4 (2011) para 3,7 (2013) essa diferença evidencia que neste período há um 

fenômeno na educação que causou esta discrepância nos níveis de aprendizagem e fluxo escolar 

entre os dois segmentos do ensino fundamental.  

Outra observação que chama atenção nos resultados dos anos finais, após 2013, é a 

média das notas está abaixo da meta prevista de 5,4 (2019) para o município; e cada sistema 

deve evoluir segundo pontos de partida distintos da sua realidade, e com esforço do objetivo 

implícito de redução da desigualdade educacional. Na relação dos resultados entre as duas 

etapas do Ensino Fundamental há um hiato e isso carece de investimentos para superar esse 

distanciamento dos resultados entre as duas etapas da mesma modalidade e da mesma rede de 

ensino. 

Em abril de 2019, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED dá início à construção 

do Documento Curricular Municipal (DCM) alinhado à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2017) e ao Documento Curricular do estado do Pará (2018). Esta etapa de construção 

coletiva com os educadores da rede municipal traz no bojo do documento as peculiaridades da 

rede de ensino de Altamira, seus povos e sua diversidade cultural. 

Esse é um desafio a ser superado. À vista disso, estão presentes os défices nas apren-

dizagens nos anos letivos de 2020 e 2021 durante a pandemia de COVID-19, muitos alunos 

continuaram matriculados, porém, sem acesso à escola e à aprendizagem, por diversas situa-

ções, tais como questões financeiras, sociais, familiares e/ou emocionais.  

A equipe pedagógica da SEMED, com base nos estudos dos resultados do Ideb, e em 

pesquisas de autores como Freitas (2009), Perrenoud (1999), bem como com as normativas do 

Conselho Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação e das orientações do Go-

verno Federal, construiu o Plano de Recuperação de Aprendizagens: entre marcas, traços e li-

nhas – nos caminhos da equidade da aprendizagem; este que prevê um conjunto de estratégias 

que visam à melhoria efetiva das aprendizagens, buscando o desenvolvimento de competências 



 +  

ESTADO DO PARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PODER EXECUTIVO 

Rua 7 de Setembro S/N – Esplanada do Xingu – CEP 68.372 -855 – Altamira/Pará 

   

e de habilidades  inerentes  à idade e ano do aluno, reduzindo a desigualdade educacional entre 

eles, tudo isso proporcionado por metodologias que compreendem a equidade de condições de 

aprendizagem. 

A Semed, em um de seus procedimentos do Plano de Recuperação de Aprendizagens 

(2022), prevê a formação de professores para melhoria das metodologias de aprendizagem e, 

com isso, antecipa-se ao criar a cultura de investimento das avaliações em larga escala, com 

sentido de abranger melhores resultados de aprendizagens de todos os alunos. 

O Documento Curricular Municipal é um importante instrumento na elaboração de po-

líticas públicas educacionais locais, o que pode viabilizar o desenvolvimento de projetos edu-

cacionais e contribuir com a organização do trabalho pedagógico nas escolas, cabe a cada es-

cola, tomando o Documento Curricular Municipal como referência e partindo das necessidades 

de aprendizagem dos alunos, elaborar suas propostas pedagógicas. 

Por conseguinte, a SEMED- Altamira, na sua gestão atual, compreende, a partir das 

orientações nacionais do guia de implementação do currículo municipal alinhado à BNCC 

(2020 e 2022), que um dos passos se dá em favor da formação das equipes de gestores a com-

preenderem que o Projeto Político Pedagógico escolar é ponto de consolidação do currículo e 

dos processos formativos propostos pela comunidade escolar. 

O projeto pedagógico é um documento único de cada unidade escolar, que projeta e 

orienta as ações que acontecem durante o ano letivo. No contexto da homologação da BNCC e 

da elaboração e implementação do currículo da rede, esse documento necessita ser revisto pelas 

escolas de forma a assegurar os direitos e os objetivos de aprendizagem de todas as crianças, os 

jovens e os adultos da Educação Básica. 

O gestor escolar representa a liderança na escola que conduzirá esse processo. Nessa 

etapa, é preciso apoiá-lo e dar suporte técnico para efetivar esta ação em favor da melhoria do 

ensino e da aprendizagem. Para além, a ideia da formação perpassa pelo viés de um processo 

contínuo para as melhorias das práticas e de mudanças educativas. Para tanto, faz-se necessário 

considerar a complexidade do processo de implementação do Currículo Municipal, os aspectos 

das pessoas e organizacionais que, a partir das experiências significativas, modificarão e/ou 

provocarão o sentir da necessidade em fazer aquilo que seja, orientado para atender as deman-

das do processo formativo. 

Conforme Garcia (1999), a palavra formação é entendida como ação de formar ou 

forma-se, uma maneira de se constituir uma mentalidade, um caráter ou um conhecimento pro-

fissional.  

Dessa forma, a SEMED, por meio das equipes pedagógicas das divisões de Educação 

Infantil, de Ensino Fundamental, de Educação Inclusiva, de Educação de Jovens e Adultos, de 

Educação do Campo, de Educação Escolar Indígena, dentre suas ações de acompanhamento e 

de orientação pedagógica, observaram nas equipes gestoras a limitação de conhecimentos téc-

nicos e pedagógicos acerca do currículo escolar e dos mecanismos da gestão do ensino e apren-

dizagem nesta etapa de revisão do Projeto Politico Pedagógico, bem como, na própria ação de 

flexibilização curricular na recuperação de aprendizagem. 

Assim sendo, ação da SEMED, por compreender que a formação continuada é uma con-

dição de aprendizagem permanente e é mediada através de estudos, reflexões, discussões, trocas 

de experiencias entre pares. E neste sentido, buscou-se com intuito de atender as Metas 1, 2 e 6 

do Plano Municipal de Educação de Altamira, Lei Nº 3.207 de 07/10/2015 e as necessidades 

por ora apresentadas pelas Divisões Pedagógicas, um apoio que viesse ao encontro da precisão 

desta instituição. 
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Foi realizado levantamento pela assessoria de Gabinete e a coordenação de Políticas 

educacionais, de empresas e ou instituições que tivessem a experiência na implementação de 

currículo e de gestão escolar para promover encontros formativos e ou palestras formativas para 

as equipes pedagógicas (técnicos), gestores e coordenadores pedagógicos e ainda cursos. Com 

objetivo de mobilizar e garantir que todas as equipes gestoras direcionem a revisão e reelabo-

ração do Projeto Político Pedagógico das escolas, para:  qualificar a compreensão da proposta 

pedagógica da rede de ensino, que considere as competências gerais; os direitos e os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento, as competências específicas e habilidades do novo currí-

culo municipal, bem como as particularidades do território e da comunidade escolar, os quais 

considerem a singularidade das crianças e dos jovens da comunidade escolar, ao mesmo tempo 

em que favoreçam o planejamento de práticas pedagógicas que garantam o desenvolvimento 

integral de todos os alunos, elevando suas aprendizagens. 

Formar as equipes gestoras das escolas da rede é uma premissa de qualidade no processo 

de implementação do Currículo Municipal, levando em consideração em identificar como o 

novo currículo, a avaliação, os objetivos e as metas de aprendizagem a partir dos indicadores 

educacionais, tendo em vista a definição coletiva de qual escola desejamos e o que queremos 

garantir aos bebês, às crianças e aos jovens e aos adultos para que usufruam dos direitos de 

aprendizagem previstos nas competências e nas habilidades dos novos currículos de referência 

e nos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Desse modo, foi feito contato com o Instituto Conhecer  http://www.institutoconhe-

cer.org.br/ – Vilha Velha (ES), por ser considerada uma das empresas mais conceituadas do 

Brasil na formação de professores, de gestores e dos demais profissionais da educação. A ins-

tituição atua há muitos anos na organização dos maiores Congressos de Educação, dentre eles: 

Conhecer, Brincar, Gestores, Brasileiro de Inclusão, Formações do SAEB e BNCC; CURSO 

INTENSIVO “SAEB DIGITAL 2022”, do Instituto Conhecer, presidido pelo professor Vicente 

Falcão, traz em seu escopo, conteúdos formativos para o professor a criar nas suas aulas, técni-

cas para desenvolver os objetivos de aprendizagens destinados avaliação externa e sobretudo, 

planejar sua aula com a necessidade dos aspectos  sobre seus alunos, tais como: habilidades 

individuais e grupais, domínio de conteúdos e ou conhecimentos. 

 O instituto Conhecer é uma empresa conceituada na formação de professores, gestores 

e demais profissionais da educação. O “Saeb Digital 2022” é um curso no formato digital, con-

cebido por uma comunidade que ajuda professores do Ensino Fundamental a aumentar a nota 

das escolas nos municípios e, também, o professor o desenvolvimento profissional. Nessa ótica, 

o curso tem como missão o fortalecimento das políticas públicas da Educação Básica, através 

de momentos de formação e de exposição de modernas e de inovadoras práticas pedagógicas. 

As organizadoras ALETHEIA BRAGA e JOSIELE PRAMPOLIN PASTRE, especia-

listas em Avaliação Externa e SAEB, mostraram em reuniões virtuais, realizadas com a equipe 

da SEMED, conhecer a proposta do curso, além de domínio e experiência neste campo profis-

sional. 

O curso é uma forma acessível aos professores para cursarem, por meio digital, conteú-

dos atualizados e voltados à dinâmica do SAEB. Por vezes, tais conteúdos são expostos pelos 

docentes de forma limitada, baseados apenas na criação de simulados e na compreensão em 

como abordar os descritores alinhados à Base Nacional Comum Curricular e ao Documento 

Curricular Municipal. Investir nesse curso é proporcionar aos docentes, dentro da sua hora-

atividade, além de usar os espaços pedagógicos de laboratório de informática e/ou outro apare-

lho de acesso ao portal do Saeb Digital 2022, estudar, fazer os registros e planejar suas aulas 

http://www.institutoconhecer.org.br/
http://www.institutoconhecer.org.br/


 +  

ESTADO DO PARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PODER EXECUTIVO 

Rua 7 de Setembro S/N – Esplanada do Xingu – CEP 68.372 -855 – Altamira/Pará 

   

voltadas à recuperação de aprendizagens com uso de metodologias adequadas para desenvolvi-

mento das competências e das habilidades de aprendizagens. 

O público-alvo deste curso são os mais de 1.500(mil e quinhentos) professores do En-

sino Fundamental (1º ao 9º ano) das escolas da zona urbana e do campo, que fazem parte das 

179 (cento e setenta e nove) unidades escolares que estão distribuídas nas áreas urbana e rural, 

ou seja, todos os professores da rede de ensino. As aulas deste curso, durante toda a formação, 

estão programadas para acontecer da seguinte forma: 100% on-line, através da utilização de 

plataforma específica do curso, onde serão fornecidos 238 (duzentos e trinta e oito) logins aos 

cursistas, o qual serão multiplicadores juntos aos demais professores da rede pública de educa-

ção de Altamira, as aulas serão os momentos de tirar dúvidas e de correção das atividades. 

Diante do exposto e por ter sido uma das empresas que já desenvolveu trabalhos nas 

cidades circunvizinhas.  Entrou-se em contato e duas das formações oferecidas chamou atenção, 

por corresponder à necessidade de aprimorar o perfil dos profissionais que atuam nas equipes 

gestoras. 

1 - A proposta de palestras, divididas com cinco temas:   

a) Pilar da Gestão (ensino e aprendizagem) 

b) Implantando o currículo municipal - I  

c) Implantando o currículo municipal - II 

d) Pilar da gestão das pessoas 

e) Buscando a excelência em sua atuação. 

2 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTENSIVO “SAEB DIGITAL 2022: O curso será disponi-

bilizado na plataforma do Instituto Conhecer e será dividido por grupos: 

a) • Grupo I – 1º ao 3º ano (Português e Matemática) 

b) • Grupo II – 4º e 5º ano (Português e Matemática) 

c) • Grupo III – 6º ao 9º ano (Português) 

d) • Grupo III – 6º ao 9º ano (Matemática) 

e) • Grupo III – 8º e 9º ano (Ciências da Natureza - Ciências) 

f) • Grupo III – 8º e 9º ano (Ciências Humanas - Geografia e História) 

As palestras serão distribuídas em 05 temas em formato presencial, a ser desenvolvido 

no município de Altamira, com datas a serem confirmadas em acordo com ambos parceiros, 

serão ministradas pela Prof. Andressa Bonatto (Instituto Conhecer), esta que possui vasta ex-

periência, consolidada com a rede pública e na ação de currículo escolar. Associada à atuação 

de responsabilidade no meio educacional, no que tange às formações continuadas, promovidas 

pelo Instituto conhecer, vislumbramos ainda mais o interesse em adquirir esta proposta de pa-

lestras, direcionada para as equipes gestoras da rede municipal, visto que os recursos humanos 

da SEMED ainda não são disponíveis para dedicação ao processo de formação específica na 

implementação curricular, todos os setores pedagógicos possuem a dinâmica diária de acompa-

nhamento e de orientação técnica para resolução de problemas imediatos e constantes das de-

mandas das escolas, porém, o afinco aos estudos, às pesquisas para construir esse programa 

formativo; ainda não conseguimos constituir este modelo de trabalho capaz em atender esse 

bem na organização do sistema educacional de Altamira. 

O curso INTENSIVO “SAEB DIGITAL 2022, será disponibilizado na plataforma do 

Instituto Conhecer, a qual a Divisão da Formação Continuada e Avaliação Externa coordenará 

o curso desta plataforma digital. E, as coordenações da SEMED que acompanham diretamente 

as escolas irão participar do curso, com a perspectiva em orientar as equipes diretivas para bom 

desempenho da gestão do processo escolar voltado para garantia dos direitos de aprendizagens 

de todos os alunos.  O SAEB DIGITAL 2022, por sua característica digital, alcançará cerca de 
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1.500 (mil e quinhentos) docentes, distribuídos nas unidades escolares da rede pública de Edu-

cação de Altamira, independente da escola que eles estejam em exercício do magistério; alcan-

çará também as equipes diretivas, que poderão acompanhar e incentivar o envolvimento na 

aplicação dos estudos no cotidiano da sala de aula. 

Em função disso, será disponibilizado 238 acessos a plataforma adquirida para forma-

ção continuada em serviço, atenderá a estratégia dentro do tempo de trabalho, ter um suporte 

para estudo atualizado, bem como os setores pedagógicos da SEMED participarão deste pro-

cesso. Isso significa que a ação é coletiva, em função de objetivos a serem superados, a discre-

pância entre os dois segmentos do ensino fundamental (vide Gráfico1 e Gráfico 2) e uma orga-

nização do trabalho pedagógico alinhado, na sala de aula, com a escola e com a SEMED. 

Desse modo, emana a necessidade de estabelecer parcerias e, por vezes, contratação de 

serviços de profissionais especialistas em formação continuada para atingir metas da Gestão da 

educação (2021- 2024)  que é a elevação do índice de qualidade de ensino e para isso, é de suma 

importância o cumprimento da Implementação do Projeto Político Pedagógico e do Plano de 

Ação Municipal de Recuperação de Aprendizagens(2022). 

 

O Valor total acordado para a prestação dos serviços é de R$ 161.074,40 (cento e 

sessenta e um mil, seta e quatro reais e quarenta centavos ) referente aos serviços prestados para 

a Secretaria Municipal de Educação de Altamira; o qaul o Valor  das Palestras é de R$ 

50.0000,00 (cinquenta mil reais) e o valor do CURSO INTENSIVO “SAEB DIGITAL 2022 é 

de R$ 111.074,40 (cento e onze  mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos) para atuação 

junto à Secretaria Municipal de Educação, pelo período de até 12 (doze) meses, o qual 

representa por todo o período contratual o valor total de R$ 161.074,40 (cento e sessenta e um 

mil, seta e quatro reais e quarenta centavos), compatibiliza-se com o objeto da contratação 

pretendida pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, diante da 

necessidade de manter controle e equilíbrio da execução do orçamento especificamente da 

programação das despesas por meio das aquisições públicas de serviços, normatizadas no art. 

48 alínea b da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. A ressaltar que o preço ajustado entre as 

partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum acréscimo adicional, cabendo à empresa 

contratada assumir todos os encargos de natureza fiscal, trabalhista, comercial, securitário e 

previdenciário, bem como de todas as despesas diretas e indiretas dos profissionais, para o 

regular cumprimento do contrato, diante da necessidade de manter controle e equilíbrio da 

execução do orçamento especificamente da programação das despesas por meio das aquisições 

públicas de serviços, normatizadas no art. 48 alínea b da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

A ressaltar que o preço ajustado entre as partes é eminentemente “bruto”, ou seja, sem nenhum 

acréscimo adicional, cabendo à empresa contratada assumir todos os encargos de natureza 

fiscal, trabalhista, comercial, securitário e previdenciário, bem como de todas as despesas 

diretas e indiretas dos profissionais, para o regular cumprimento do contrato.                           

Isto posto, sugerimos a V. Sa. a fineza de verificar a possibilidade de 

contratação da referida empresa, através da modalidade inexigibilidade, fundamentada no 

inciso II do artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Diante dos documentos comprobatórios apresentados em anexo, para a 

Contratação dos Serviços Especializados em Capacitações e Formações ( palestras e cursos), 

constata-se tratar de empresa possuidora de experiência profissional especializada e apresenta 

um vasto tirocínio no desempenho na área de capacitação, a Secretaria Municipal de Educação, 

para executar com confiabilidade os Serviços Especializados em Capacitações e Formações 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument


 +  

ESTADO DO PARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PODER EXECUTIVO 

Rua 7 de Setembro S/N – Esplanada do Xingu – CEP 68.372 -855 – Altamira/Pará 

   

( palestras e cursos) a este FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA. 

 

Altamira – PA, 14 de março de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

____________________________________ 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação de Altamira 
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