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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

 

 

Ofício nº 143/2021 GAB/SEMED        

Anapu/PA, 09 de setembro de 2021. 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA 

FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO  

CNPJ Nº 21.036.567/0001-98 

ANGELA LIMA DA SILVA 

Secretária Municipal de Educação  

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 015/2020 

 

Prezada Senhora; 

 

Conforme estabelece o Decreto Federal n° 9.488 de 30 de agosto de 2018 que altera o 

Decreto n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em seu Art. 22 (regulamento do Registro de 

Preços), consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de 

Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2020, que tem como objeto: Registro de 

Preços que objetiva a aquisição de mobiliário escolar conforme padrão FNDE em 

atendimento as necessidades das unidades escolares. Firmado entre o FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VISEU/PA e a empresa ROCHA NORTH 

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

08.408.448/0001-50, em 50% dos itens, com o valor de R$ 307.320,00 (trezentos e sete 

mil, trezentos e vinte reais). Conforme relação anexo. 

   

 

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o Ofício de 

autorização da Prefeitura Municipal de Viseu/PA e da empresa acima mencionada, bem 

como Cópia do Processo na integra.   

 

 

Atenciosamente; 

 

Deuzilene Muniz Silva 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto Municipal nº 003/2021 GAB/PMA 
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RELAÇÃO DOS INTES EM 50% 

Descrição 
Quantidade 

(UND.) 

CJA 03 – CONJUNTO ALUNO 3, Modelo em ABS, altura compreendida 
entre 1,19 e 1,42m (Conjunto “Amarelo”), composto de uma mesa e uma 
cadeira, mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado 
melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em 
plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. 150 

CJA 06 – CONJUNTO ALUNO 6, Modelo em ABS, a altura compreendida 
entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto “Azul”), composto de uma mesa e uma 
cadeira, mesa com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado 
melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em 
plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-
livros em plástico injetado. 160 

CJP 01 – CONJUNTO PARA PROFESSOR, composto de uma mesa e 
uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com 
chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado 
sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilháveis, com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. 08 
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