
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR 
  
CNPJ: 83.074.302/0001-31 
AV. SANTA CATARINA, 195 
C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC 

  
   
  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
  

  
O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve: 
  
  
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
  
a) Licitação nº: PR92/2019 
b) Modalidade: Pregão 
c) Data Homologação: 13/01/2020 
d) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES 
ESCOLARES E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
  
 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME (10.573.408/0001-06) 
Data 
Adjudicaçã
o 

Ite
m 

Material/Serviço Unid. 
medid
a 

Marc
a 

Quantidad
e 

Valor 
unitári
o (R$) 

Valor 
total (R$) 

13/01/2020 2 70863 - 
COLCHONETE DE 
LÂMINA DE 
ESPUMA FLEXÍVEL 
DE POLIURETANO 
PARA USO 
INFANTIL 
Dimensões: 
Comprimento: 
100cm; Largura: 
60cm; Espessura: 10 
cm. Tolerâncias do 
produto acabado 
com base nas 
dimensões 
declaradas na 
etiqueta, de +ou- 1,5 
cm para largura e 
comprimento e -
0,5cm/+1,5cm para a 
altura.  
CARACTERÍSTICAS
: Revestimento em 
material têxtil 
plastificado, 
“atóxico”, Cor AZUL 

UN  200  54,60 10.920,0
0 



REAL, impermeável, 
com acabamento em 
costura simples e 
acabamento em 
cadarço 
impermeável; possui 
zíper em um dos 
lados para troca de 
capa. Espuma com 
densidade nominal 
Kg/m³: D-20. Norma 
ABNT NBR 
8537.178 

13/01/2020 3 70864 - CADEIRA 
ALTA PARA 
ALIMENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS 
 Cadeira alta de 
alimentação infantil 
dobrável, em 
conformidade com a 
ABNT NBR 15991-
1:2011. • Proteção 
lateral: mínimo de 
140 mm; • Altura do 
encosto: mínima de 
250 mm; • Borda 
frontal do assento: 
raio mínimo de 5 
mm. Apoio para os 
pés em (PP) 
polipropileno 
injetado, removível 
ou articulado; • Cinto 
tipo suspensório. 
RECOMENDAÇÕES
: Os materiais e 
superfícies das 
partes acessíveis 
devem atender aos 
requisitos da ABNT 
NBR 300-3; Bordas 
expostas e partes 
salientes devem ser 
arredondadas ou 
chanfradas e isentas 
de rebarbas e 
arestas vivas, 
conforme ABNT 
NBR 300-1; Nas 
partes metálicas 
deve ser aplicado 
tratamento 
antiferruginoso que 
assegure resistência 
à corrosão em 
câmara de névoa 

UN  50  181,00  9.050,00 



salina de no mínimo 
300 horas; Soldas 
devem possuir 
superfície lisa e 
homogênea, não 
devendo apresentar 
pontos cortantes, 
superfícies ásperas 
ou escórias. Todos 
os encontros de 
tubos devem receber 
solda em todo o 
perímetro da união; 
Todas as 
extremidades de 
perfis tubulares 
devem ser 
tamponadas. 

13/01/2020 18 70879 - Bebê 
Conforto Cadeirinha 
Infantil Para Carro 0-
13 Kg  
Estrutura em plástico 
de alta resistência. 
Assento acolchoado. 
Tecido antialérgico e 
removível para 
limpeza. Assento 
super leve. Alça para 
transporte. Cinto 
cinco pontos. 
Redutor interno. 
Absorção de 
impactos. Pode ser 
usado como cadeira 
para descanso. 
Instalação de fácil 
ajuste. Protetor de 
ombro e cabeça. 
Aprovada pelo 
INMETRO. Medidas 
aproximadas do 
produto:42 x 50 x 
43cm Peso 
suportado: 0-13kg 
Idade recomendada: 
até 1 ano Cadeira só 
pode ser instalada 
em veículos com 
cinto de segurança 
de 3 pontos. 
Garantia de 4 meses 
contra defeitos de 
fabricação. 

UN  50  160,00  8.000,00 

Total  27.970,00 
 
 



10495 - DÉCIO DRUCZKOWSKI - ME (10.487.864/0001-33) 
Data 
Adjudicaçã
o 

It
e
m 

Material/Serviço Unid. 
medi
da 

Marca Quantid
ade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

13/01/2020 6 70867 - 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”. 

UN moveb
rink 

200  61,50 12.300,00 

13/01/2020 1
4 

70875 - CONJUNTO 
DE MESA QUADRADA 
COM QUATRO 
CADEIRAS PARA 
CRIANÇAS DE 1 A 4 
ANOS. Modelo FNDE  
 MESA. Descrição: 
Mesa para altura do 
aluno compreendida 
entre 0,93m a 1,16m, 
com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na fase 
superior em laminado 
melamínico e na face 
inferior laminado 
melamínico de baixa 
pressão. Estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões:  Altura da 
mesa: 46 cm Tampo da 
mesa quadrada para 
04 lugares: 80 cm x 80 
cm Características: 
Tampo em MDP ou 
MDF, com espessura 
de 25 mm, revestido na 
face superior em 
laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm 
de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor 
CINZA, cantos 
arredondados 
(conforme projeto).  

Conj moveb
rink 

50  388,00 19.400,00 



Dimensões: Altura do 
assento da cadeira ao 
chão: 26 cm Assento 
da cadeira: 26 cm x 34 
cm Encosto da cadeira: 
15,5 cm x 35 cm. 
Características: 
Assento e encosto em 
polipropileno 
copolímero virgem e 
sem cargas, injetados, 
moldados 
anatomicamente, 
pigmentados na cor 
LARANJA. Quando 
fabricado em 
compensado, o assento 
deve receber 
revestimento na face 
superior de laminado 
melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 
0,8mm de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor 
LARANJA.  

Total  31.700,00 
 
13099 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME (23.518.341/0001-59) 
Data 
Adjudicação 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

13/01/2020 12 70873 - BERÇOS 
COM COLCHÃO 
FNDE - 
 Conjunto de 
Berço com 
colchão 
composto por 
berço em MDP 
revestido com 
laminado 
melamínico e 
colchão em 
espuma D28. 
Berço 
Dimensões:  
Comprimento 
total incluindo 
cabeceiras: 1200 
mm (+ou- 10mm)  
Largura total 
incluindo grades: 
670 mm (+ou- 
10mm)  Altura 
das cabeceiras 
considerando a 

UN  40  459,00 18.360,00 



estrutura tubular: 
1000mm (+ou- 
10mm)  Altura da 
barra superior 
das grades: 855 
(+ou- 10mm)  
Extensão vertical 
das grades: 750 
(+ou- 10mm)  
Distância 
regulável da 
superfície do 
colchão à barra 
superior das 
grades: de 180 a 
480mm (faixa de 
regulagem) 
Estrutura:  Pés 
em tubos de aço, 
secção circular 
entre 1 1/4" e 2", 
em chapa 14 
(1,9mm), 
conformado em 
forma de “U” 
invertido 
configurando a 
estrutura de cada 
cabeceira; 
Quadro do 
estrado em tubos 
de aço carbono, 
secção retangular 
com dimensões 
de 40x20 ou 
40x40mm, em 
chapa 16 
(1,5mm); Estrado 
em chapa 
inteiriça de MDP, 
com espessura 
de 18mm, 
revestida nas 
duas faces em 
laminado mel. 
Ajuste do estrado 
em altura em no 
mínimo três (03) 
posições, 
somente por meio 
de ferramentas; 
Grades laterais 
fixas 
confeccionadas 
em MDP, com 
espessura de 
20mm nas partes 



horizontais, e 
18mm nas partes 
verticais, 
revestidas nas 
duas faces em 
lamin. Cinco (05) 
aberturas com 
dimensões 
espaçadas 
conforme os 
requisitos da 
norma ABNT 
NBR 15860 
(parte 1); 
Cabeceiras em 
MDP, espessura 
de 18mm, 
revestidas nas 
duas faces em 
laminado 
melamínico de 
baixa pressão-BP 
texturizado, na 
cor BRANCA, 
com bordas 
arredondadas, e 
topos 
encabeçados em 
todo perímetro 
com fita de bordo 
de 2mm, com 
acabamento 
superficial liso, 
atóxicas, na 
mesma cor e 
tonalidade do 
laminado. O 
berço deve 
atender aos 
requisitos de 
segurança 
estabelecido na 
NBR 15860 
1:2010  
Dimensões:  
Comprimento: 
1150mm  
Largura: 620mm 
Espessura: 
120mm 
Características: 
Espuma de 
poliuretano 
flexível com 
densidade D18, 
integral (tipo 
“simples”), 



revestido em uma 
das faces e nas 
laterais em tecido 
Jacquard, 
costurado em 
matelassê 
(acolchoado), 
com fechamento 
perimetral tipo 
viés, e com 
acabamento da 
outra face do 
colchão 
plastificado, 
conforme 
requisitos da 
norma ABNT 
NBR 13579 
(partes 1 e 2) 
Tratamento 
antialérgico e 
anti-ácaro nos 
tecidos. 

Total  18.360,00 
 
15550 - TYSKI E MACHOVSKI LTDA (33.460.679/0001-50) 
Data 
Adjudicaç
ão 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Marca Quant
idade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

13/01/2020 13 70874 - TRICICLO 
PARA CRIANÇAS 
A PARTIR DE 2 
ANOS 
Dimensões 
aproximadas - 
Comprimento: 
68cm Assento 
anatômico, altura 
Máxima da Criança 
110cm. peso 
Máximo da 
Criança: 23kg. 
Ideal para: 
Crianças acima de 
2 anos. Material: 
Polipropileno  

UN  50  67,00 3.350,00 

13/01/2020 15 70876 - BALANÇO 
DE TETO PARA 
CRECHE 
 Dimensões: 
Comprimento: 38,5 
cm Largura: 28,5 
cm Altura: 27 cm 
Faixa Etária 
Recomendada: de 
19 a 36 meses 
Características: 

UN  20  119,00 2.380,00 



Balanço com 
assento individual; 
Cadeira com barra 
de segurança 
(pegador); Barra 
de segurança 
(pegador) móvel, 
para facilitar o 
acesso da criança 
à cadeira; Cinto de 
segurança 
horizontal, com 
fixação por fecho, 
que evita que a 
criança escorregue 
por baixo da barra 
de segurança; Dois 
ganchos para 
fixação; Assento 
com apoio para as 
costas, que 
garante segurança 
e conforto para a 
criança. Matéria-
Prima: PAD: 
Polietileno de alta 
densidade 
(material não 
tóxico e reciclável) 
pigmentado 
(colorido) com 
aditivos em sua 
composição que 
prolongam a 
manutenção de 
sua coloração 
original. Corda em 
polietileno 
trançado, de alta 
resistência. 

Total  5.730,00 
 
13874 - GTA ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP (20.257.784/0001-45) 
Data 
Adjudicaçã
o 

Ite
m 

Material/Serviço Unid. 
medi
da 

Mar
ca 

Quanti
dade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

13/01/2020 4 70865 - CAMAS 
EMPILHÁVEIS 
INFANTIL 
Cama infantil 
empilhável; possui 
tecido antifúngico, 
telado em poliéster 
revestido de PVC, 
higiênico, resistente e 
lavável. Possui velcro 
em uma das 

UN ALF
ABR
INK 

200  110,00 22.000,00 



extremidades para 
permitir a montagem e 
desmontagem. Laterais 
em tubo de aço 
inoxidável ou alumínio 
com mínimo 25 mm de 
diâmetro e 1 mm de 
espessura. Pés com 
extremidades 
arredondadas, 
injetados em plástico 
de engenharia, 
resistentes a carga e 
impactos. Também 
possuem reforço 
interno para evitar o 
contato entre as 
caminhas ao serem 
empilhadas. Produto de 
fácil montagem e 
armazenamento. 
Suporta até 50 Kg. 
Dimensões 
Aproximadas: Altura: 
11 cm X Largura: 54 
cm X Comprimento: 
133 cm Peso: 3,6 Kg.  
Faixa Etária 
Recomendada: 
Indicado para crianças 
entre 2 a 5 anos - 
Como o produto 
destina-se ao público 
infantil, o mesmo 
deverá possui 
certificado de 
conformidade com a 
Norma ABNT NBR 
300:2004. 

Total  22.000,00 
 
14227 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ- EPP (28.036.951/0001-30) 
Data 
Adjudicaçã
o 

Ite
m 

Material/Serviço Unid. 
medi
da 

Mar
ca 

Quanti
dade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 
(R$) 

13/01/2020 16 70877 - Conjunto de 
mesa com cadeiras 
para 4 lugares   Modelo 
FNDE.   
Mesas para crianças de 
4 e 6 anos (espaço 
multiuso). Serão 
fornecidas mesas 
confeccionadas em 
tubo industrial de 1 
1/4”, com soldagem 
eletrônica MIG, pintura 

Conj BRI
NQU
EDO
S 
PAR
ANÁ 

50  290,00 14.500,00 



eletrostática com 
tratamento 
antiferruginoso na cor 
branca, Tampo em 
MDF revestido em 
laminado melamínico 
verde citrino (referência 
L111),  Medidas: Altura 
da mesa: 60 cm Tampo 
da mesa quadrada 
para 04 lugares: 80cm 
x 80 cm Cadeiras para 
crianças de 4 e 6 anos 
( Espaço multiuso ) O 
assento e encosto das 
cadeiras serão 
revestidos de laminado 
melamínico verde 
citrino (referência L111) 
e fixados através de 
rebites POP. A 
estrutura será em tubo 
de ¾ com soldagem 
eletrônica, pintura 
eletrostática na cor 
branca. As cadeiras 
possuem sapatas em 
polipropileno 
copolímero, injetados, 
na mesma cor e 
tonalidade da tinta de 
acabamento, fixadas à 
estrutura através de 
encaixe. “Parafusos de 
fixação do tampo, auto-
atarrachantes de 3/16” 
x 3/4”, zincados. 
Medidas: Altura do 
assento da cadeira ao 
chão: 37,5cm.  Altura 
total: 67,5cm Assento 
da cadeira: 29 cm x 27 
cm. Encosto da 
cadeira: 29 cm x 17 cm 

Total  14.500,00 
 
15549 - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (34.832.381/0001-97) 
Data 
Adjudicaç
ão 

Ite
m 

Material/Serviço Unid. 
medi
da 

Mar
ca 

Quanti
dade 

Valor 
unitário (R$) 

Valor 
total (R$) 

13/01/2020 5 70866 - Carteira para 
alunos de 1,59 e 
1,88m, Modelo FNDE 
CJA -06 
com tampo em MDP, 
revestido na face 
superior de laminado 

UN REI
FLE
X 

200  118,00 23.600,00 



melamínico e na face 
inferior em chapa de 
balanceamento, 
montado sobre 
estrutura tubular de 
aço, contendo porta-
livros em plástico 
injetado. Modelo (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”. 

13/01/2020 7 70868 - 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 

Conj REI
FLE
X 

100  180,00 18.000,00 



acordo com a Portaria 
105/12 do INMETRO, 
em atendimento à 
norma técnica ABNT 
NBR 14006/08”. 

13/01/2020 8 70869 - 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”. 

Conj REI
FLE
X 

100  170,00 17.000,00 

13/01/2020 9 70870 - 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 

Conj REI
FLE
X 

100  162,00 16.200,00 



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. 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”. 

13/01/2020 10 70871 - Conjunto de 
refeitório 8 lugares -  
Mesa de refeitório com 
2 bancos ( educação 
infantil)  
mesas retangulares 
monobloco para 
crianças de 3 a 5 anos, 
com bordas 
arredondadas, medindo 
1.80 x 0.80, com 
estruturas retangulares 
em aço 50x30mm 
parede 1,2. O tampo 
será confeccionado em 
MDF de 15 mm com re-
engrosso de 30 mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós 
formavel de 0,6mm de 
espessura na cor 
salmon (referência 
L148), acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita 
de bordo em PVC 
branco. Acabamento da 
face inferior em 
laminado melamínico 
branco brilhante. “A 
fixação do tampo será 
por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 
½” x 3/16” A estrutura 
em aço receberá 

Conj REI
FLE
X 

20  545,00 10.900,00 



pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, 
na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa. 
Ponteiras de 
acabamento em 
polipropileno na cor 
branca, fixado à 
estrutura através de 
encaixe. 

13/01/2020 11 70872 - MESA DE 
REFEITÓRIO COM 2 
BANCOS ADULTO 
 8 lugares Mesa.  
Descrição: Mesa 
retangular monobloco, 
com bordas 
arredondadas, medindo 
1.80 x 0.80, com 
estruturas retangulares 
em aço 50x30mm 
parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF 
de 15mm com re-
engrosso de 30mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós 
formável de 0,6mm de 
espessura na cor 
salmão (referência 
L148), acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita 
de bordo em PVC 
branco. Acabamento da 
face inferior em 
laminado melamínico 
branco brilhante. A 
fixação do tampo será 
por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 
½” x 3/16”    Bancos  
Descrição: Bancos 
retangular monobloco, 
com bordas 
arredondadas, medindo 
1.80 x 0.40, com 
estruturas retangulares 
em aço 50x30mm 
parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF 
de 15 mm com re-
engrosso de 30 mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós 
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formável de 0,6mm de 
espessura na cor Ibiza 
(referência L 156), 
acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita 
de bordo em PVC 
branco. Acabamento da 
face inferior em 
laminado melamínico 
branco brilhante. 

Total  96.800,00 
  
Caçador, 13/01/2020  
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SAULO SPEROTTO 
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