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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
ERRATA 02 – ALTERAÇÕES DO EDITAL 

 
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019  
 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES E 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
 
Onde era: 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 16/12/2019 HORÁRIO: Até 14:00 horas 
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 16/12/2019 HORÁRIO: As 14:20 horas 
 
Passa a ser: 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 13/01/2020 HORÁRIO: Até 14:00 horas  
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 13/01/2020 HORÁRIO: As 14:20 horas 
 
*devido as férias coletivas de 23/12/2019 à 06/01/2020 
 
Onde era: 

05 200 Unidades 

 Carteira para alunos de 1,59 e 1,88m, 
Modelo FNDE CJA -06 com tampo em 
MDP, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço, contendo 
porta-livros em plástico injetado. Modelo 
(CJA -06).  
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

06 200 Unidades 

Cadeira para alunos de 1,59 e 
1,88m Modelo FNDE CJA - 06 
empilhável, com assento e encosto 
em polipropileno injetado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. (CJA 
- 06). 
* IMAGEM MERAMENTE 
ILUSTRATIVA 
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07 100 Conjuntos 

CONJUNTO DE MESA E 
CARTEIRA PARA CRIANÇAS A 
PARTIR DE 10 ANOS-AZUL  
Modelo conforme padrão 
FNDE CJA - 06 - Conjunto para 
aluno tamanho 6 Modelo FNDE  
CJA - 06, sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,59 e 1,88 
m  conforme gravação impressa 
por tampografia na estrutura da 
mesa e no encosto da cadeira: 
Conjunto composto de: a) 1 
(uma) mesa com tampo em 

MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e 
na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre 
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico 
injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

08 100 Conjuntos 

Conjunto de carteira e 
cadeira - CJA-04 – Conjunto 
para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida 
entre 1,33 e 1,59 m) 1 (uma) 
mesa com tampo em MDP, 
revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face   
inferior em chapa de 
balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço, 
contendo porta-livros em 

plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento 
e encosto em polipropileno injetado, montados sobre 
estrutura tubular de aço.  (Conjunto “Vermelho”), conforme 
gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e 
no encosto da cadeira. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 
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09 100 Conjuntos 

CONJUNTO DE MESA COM 
CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 
05 E 06 ANOS - padrão FNDE 
CJA3 - Conjunto de mesa 
retangular com uma cadeira para 
crianças de 5 a 6 anos.  Mesa 
Descrição:   Mesa para altura do 
aluno compreendida entre 1,19 e 
1,42, com tampo retangular em 
MDP ou MDF, revestido na face 
superior em laminado melamínico 
de alta pressão. Estrutura tubular 
de aço.  Dimensões: Altura da 
mesa: 59,4 cm Tampo da mesa 
para 01 lugar: 45 x 60 cm 

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.   Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.  
Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor AMARELA.   Dimensões:  Altura do 
assento da cadeira ao chão: 35cm. Assento da cadeira: 31 
cm x 40 cm.  Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm   
Características:  Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto FNDE.  
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

 
 
Passa a ser: 

05 200 Unidades 

 Carteira para alunos de 1,59 e 1,88m, 
Modelo FNDE CJA -06 com tampo em 
MDP, revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face inferior 
em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço, contendo 
porta-livros em plástico injetado. Modelo 
(CJA -06).  
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O produto deverá estar em conformidade para o modelo 
especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, 
em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

06 200 Unidades 

Cadeira para alunos de 1,59 e 
1,88m Modelo FNDE CJA - 06 
empilhável, com assento e encosto 
em polipropileno injetado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. (CJA 
- 06). 
O produto deverá estar em 
conformidade para o modelo 
especificado de acordo com a 

Portaria 105/12 do INMETRO, em atendimento à norma 
técnica ABNT NBR 14006/08”. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

07 100 Conjuntos 

CONJUNTO DE MESA E 
CARTEIRA PARA CRIANÇAS A 
PARTIR DE 10 ANOS-AZUL  
Modelo conforme padrão 
FNDE CJA - 06 - Conjunto para 
aluno tamanho 6 Modelo FNDE  
CJA - 06, sendo a altura do aluno 
compreendida entre 1,59 e 1,88 
m  conforme gravação impressa 
por tampografia na estrutura da 
mesa e no encosto da cadeira: 
Conjunto composto de: a) 1 
(uma) mesa com tampo em 

MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e 
na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre 
estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico 
injetado. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. 
O produto deverá estar em conformidade para o modelo 
especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, 
em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 
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08 100 Conjuntos 

Conjunto de carteira e 
cadeira - CJA-04 – Conjunto 
para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida 
entre 1,33 e 1,59 m) 1 (uma) 
mesa com tampo em MDP, 
revestido na face superior de 
laminado melamínico e na face   
inferior em chapa de 
balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço, 
contendo porta-livros em 

plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento 
e encosto em polipropileno injetado, montados sobre 
estrutura tubular de aço.  (Conjunto “Vermelho”), conforme 
gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e 
no encosto da cadeira. 
O produto deverá estar em conformidade para o modelo 
especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, 
em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

09 100 Conjuntos 

CONJUNTO DE MESA COM 
CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 
05 E 06 ANOS - padrão FNDE 
CJA3 - Conjunto de mesa 
retangular com uma cadeira para 
crianças de 5 a 6 anos.  Mesa 
Descrição:   Mesa para altura do 
aluno compreendida entre 1,19 e 
1,42, com tampo retangular em 
MDP ou MDF, revestido na face 
superior em laminado melamínico 
de alta pressão. Estrutura tubular 
de aço.  Dimensões: Altura da 
mesa: 59,4 cm Tampo da mesa 
para 01 lugar: 45 x 60 cm 

Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.   Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.  
Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor AMARELA.   Dimensões:  Altura do 
assento da cadeira ao chão: 35cm. Assento da cadeira: 31 
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cm x 40 cm.  Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm   
Características:  Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto FNDE.  
O produto deverá estar em conformidade para o modelo 
especificado de acordo com a Portaria 105/12 do INMETRO, 
em atendimento à norma técnica ABNT NBR 14006/08”. 
* IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

 
* HOUVE ALTERAÇÕES NO ARQUIVO COT NOS ITENS 05,06,07,08 E 09. 
 
Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e 
Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: 
licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br  ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas. 

 
Caçador, 20 de dezembro de 2019. 

 
 

Saulo Sperotto 
Prefeito Municipal 

mailto:licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br

