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1289/1284 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OURILÂNDIA DO NORTE 

Ofício nº 240/2021/PMON 

Ourilândia do Norte(PA),  19 de novembro de 2021. 

 

 

Ao Exmo. Senhor 

JÚLIO CÉSAR DAIREL 

Prefeito Municipal 

 

Assunto: Solicita abertura de processo licitatório. 

 

 

 

 Excelentíssimo Prefeito, 

 

Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Educação – SEMED no que diz 

respeito ao mobiliário para as escolas da Educação Infantil/Creche e para as escolas de 

Ensino Fundamental urbanas e rurais.  

 

Considerando a demanda para a organização de espaços escolares tais como berçários 

da única creche em tempo integral no município, bem como salas de leitura e multimeios das 

instituições de ensino fundamental e infantil.  

 

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste, solicitar procedimento para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 

PADRÃO FNDE PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

OURILÂNDIA DO NORTE. 

 

A aquisição desses mobiliários advém da necessidade urgente de otimização dos 

ambientes escolares do município haja vista que, em sua maioria, possuem características 

obsoletas e desestimulantes para a realização do processo ensino-aprendizagem, estando 

desgastados ou ainda inexistentes na maioria das unidades escolares.  

 

O mobiliário escolar a ser adquirido, trará grande benefício quanto ao desempenho 

dos alunos e conforto aos bebês que utilizarão o berçário. 

http://www.ourilandia.pa.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OURILÂNDIA DO NORTE 

Neste contexto, soma-se ao conjunto de fatores que elevam a qualidade da educação 

pública e os benefícios serão usufruídos por todos que fazem parte do processo educacional 

e, por conseguinte, pela sociedade em geral. 

 

Diante o exposto, solicitamos autorização para a contratação, bem como de uma 

consulta jurídica, para a concretização do Processo aqui referenciado. 

 

Segue anexo o Termo de Referência, visando nortear a contratação ora solicitada. 

 

Cordialmente, 

 

 

JOSÉ DE SOUSA LEITE 

Secretário Municipal de Educação 
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