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Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00008/2017
  

Às 12:32 horas do dia 17 de outubro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. HORTENCIA SALETT MULLER TIERLING, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 027/2017,
Pregão nº 00008/2017. 
 

 
Resultado da Homologação

 
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 263.398,6500 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 218.150,0000
.
 
Itens do grupo:

 1 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 2 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 3 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 4 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 5 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 6 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 7 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 8 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 9 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 10 - ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS

 
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel cego / vidro duplo. Fornecimento e Instalação de divisória removível elevação painel
cego + vidro duplo espessura mínima total de 75 mm. Painéis cegos com fechamento das faces até altura de 900mm,
confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura mínima, revestido em laminado melamínico
de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir. Devem ser acabados em todo seu perímetro em fita de borda de 1
mm de espessura na mesma cor dos painéis, separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base por
intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de rocha
basáltica na espessura de 25mm e densidade 32kg/m³, acima de 900mm até o forro vidro duplo, requadrados por
sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades
em meia esquadria em máquinas de precisão. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 167 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 117.307,3600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 99.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 99.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:21

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING
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Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel cego / vidro duplo. Fornecimento e Instalação de divisória removível elevação painel
cego + vidro duplo espessura mínima total de 75 mm. Painéis cegos com fechamento das faces até altura de 900mm,
confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura mínima, revestido em laminado melamínico
de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir. Devem ser acabados em todo seu perímetro em fita de borda de 1
mm de espessura na mesma cor dos painéis, separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base por
intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de rocha
basáltica na espessura de 25mm e densidade 32kg/m³, acima de 900mm até o forro vidro duplo, requadrados por
sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades
em meia esquadria em máquinas de precisão. Estrutura 100% em Alumínio acabamento Anodizado inox. E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 29.822,6600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 24.500,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 24.500,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:21

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel cego / vidro duplo c/persiana. Fornecimento e Instalação de divisória removível
elevação painel cego + vidro duplo espessura mínima total de 75 mm. Painéis cegos com fechamento das faces até altura
de 900mm, confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura mínima, revestido em laminado
melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir. Devem ser acabados em todo seu perímetro em fita de
borda de 1 mm de espessura na mesma cor dos painéis, separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base
por intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de
rocha basáltica na espessura de 25mm e densidade 32kg/m³, acima de 900mm até o forro vidro duplo, requadrados por
sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades
em meia esquadria em máquinas de precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado
melhor acabamento nas junções dos perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base, vidro duplo
6mm + 6mm Laminado incolor. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 37.953,9500 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 34.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 34.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel cego vidro duplo pintado. Fornecimento e Instalação de divisória removível elevação
painel cego + vidro duplo espessura mínima total de 75 mm. Painéis cegos com fechamento das faces até altura de
900mm, confeccionados em chapas de madeira aglomerada de 15 mm de espessura mínima, revestido em laminado
melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir. Devem ser acabados em todo seu perímetro em fita de
borda de 1 mm de espessura na mesma cor dos painéis, separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base
por intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de
rocha basáltica na espessura de 25mm e densidade 32kg/m³, acima de 900mm até o forro vidro duplo, requadrados por
sistema de quadro de vidro composto por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades
em meia esquadria em máquinas de precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado
melhor acabamento nas junções dos perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base, vidro duplo
6mm + 6mm Laminado pintado na cor branca. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -



04/04/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=687023&tipo=t 3/5

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 5.692,3700 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 6.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 6.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel vidro. Fornecimento e instalação de divisória removível elevação vidro duplo total com
espessura mínima de 75mm. Painéis compostos de vidro duplo incolor laminado 6 mm sistema pela de vidro, requadrados
por perfis de alumínio levemente arredondados, cortados em suas extremidades em meia esquadria em máquinas de
precisão, fechados por intermédio de cantoneira que concedem ao modulo fechado melhor acabamento nas junções dos
perfis, segurança ao vidro e melhor acomodação a estrutura de base, melhorando o resultado acústico e a versatilidade
aos processos de remanejamento do modulo, o perfil deve contemplar perfil de silicone em formato U colocado em todo o
perímetro da chapa de vidro para que não haja contato do vidro com o perfil de alumínio, placa de vidro duplo laminado
cortados e lapidados em todo seu perímetro, após preparação da folha de vidro a mesma deve receber pintura de boda
com 25mm de largura em tinta acrílica na cor A DEFINIR. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 19.419,1600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 11.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 11.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Painel especial face vidro / face cega. Fornecimento e Instalação de divisória removível
elevação painel cego de um lado, painel de vidro do outro, piso ao teto espessura mínima total de 75 mm. Na face cega:
Painéis com fechamento das faces externas do piso até o forro, confeccionado em chapas de madeira aglomerada de 15
mm de espessura mínima, revestido em laminado melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir.
Devem ser acabados em todo seu perímetro em fita de borda de 1 mm de espessura na mesma cor dos painéis,
separados por perfil metálico, encaixados a estrutura de base por intermédio de presilhas de alumínio pelo sistema de
engate frontal e com tratamento acústico em manta de lã de rocha basáltica na espessura de 25mm e densidade
32kg/m³. Módulos com largura entre eixos de 920mm e altura variável de acordo com local de instalação. Estrutura
100% em Alumínio acabamento Anodizado inox. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: M2
Valor estimado: R$ 9.251,1700 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 9.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 9.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING
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Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Porta cega folha única (80cm). Fornecimento e Instalação de porta cega piso teto completa
em divisória removível de espessura mínima total de 75 mm. Porta na largura total de 879 mm até altura de 2750 mm,
confeccionada em aglomerado maciço com espessura entre 38mm, encabeçadas internamente na extremidade de
colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, as faces aparentes deverão ser revestidas em
laminado melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir, acabadas em todo seu perímetro (TOPO) em
fita de borda em PVC com 2 mm de espessura no mesmo acabamento da superfície da placa. As portas devem ser
montadas em batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradiças especiais em
alumínio montadas em número de 04 (quatro) por porta fixada aos batentes pelo sistema de pressão, os batentes
deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolação sonora do
conjunto, itens indispensáveis à durabilidade e bom funcionamento da porta o sistema não deve conter nenhum tipo de
fixação aparente. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 28.886,5700 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 24.000,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Porta cega folha dupla (Hall 120cm). Fornecimento e Instalação de porta cega piso teto
completa em divisória removível de espessura mínima total de 75 mm. Porta na largura total de 1325 e 1650 mm até
altura de 2750 mm, confeccionada em aglomerado maciço com espessura entre 38mm, encabeçadas internamente na
extremidade de colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, as faces aparentes deverão ser
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir, acabadas em todo seu
perímetro (TOPO) em fita de borda em PVC com 2 mm de espessura no mesmo acabamento da superfície da placa. As
portas deverão ser montadas em batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradiças
especiais em alumínio montadas em número de 04 (quatro) por porta fixada aos batentes pelo sistema de pressão, os
batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolação
sonora do conjunto, itens indispensáveis à durabilidade e bom funcionamento da porta o sistema não deve conter
nenhum tipo de fixação aparente. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 3.494,5100 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 3.450,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 3.450,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Porta cega folha dupla (Auditório 160cm). Fornecimento e Instalação de porta cega piso teto
completa em divisória removível de espessura mínima total de 75 mm. Porta na largura total de 1325 e 1650 mm até
altura de 2750 mm, confeccionada em aglomerado maciço com espessura entre 38mm, encabeçadas internamente na
extremidade de colocação das dobradiças em sarrafo de madeira de lei aparelhada, as faces aparentes deverão ser
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão MDP no padrão madeirado a definir, acabadas em todo seu
perímetro (TOPO) em fita de borda em PVC com 2 mm de espessura no mesmo acabamento da superfície da placa. As
portas deverão ser montadas em batentes de alumínio levemente arredondados com encaixe para sistema de dobradiças
especiais em alumínio montadas em número de 04 (quatro) por porta fixada aos batentes pelo sistema de pressão, os
batentes deverão receber em todo o seu perímetro escova de nylon para amortecimento do impacto e melhor isolação
sonora do conjunto, itens indispensáveis à durabilidade e bom funcionamento da porta o sistema não deve conter
nenhum tipo de fixação aparente. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Tratamento Diferenciado: -
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 3.781,5800 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 3.700,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 3.700,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS
Descrição Complementar: Porta vidro duplo c/persiana folha única. Fornecimento e instalação de porta vidro duplo em
divisória removível de espessura mínima total de 75 mm na largura de 879mm até altura de 2750mm confeccionada em
vidro duplo temperado 8 mm incolor. Micro persiana horizontal 16mm em alumínio pintado na cor a definir montada entre
vidros e sistema de perfil tubular 100% em alumínio em formato geométrico cortados em suas extremidades em meia
esquadria, o corpo do perfil deve apresentar dimensões de 38mm de espessura acabada e 100mm de altura sendo seu
desenho geométrico superfície reta em uma extremidade para melhor acomodação no batente de porta e em seus
elementos de vedação de som e arredondado na outra extremidade com canal central com escovas antivibratórias para
perfeito encaixe do vidro, na extremidade reta rebaixo especial para aplicação de cantoneira de alumínio completa o
conjunto do quadro tampa de acabamento em alumínio aplicada na superfície reta para arremate de todos os
componentes de fixação e fechamento da porta completa o quadro vidro duplo temperado 8 mm + 8mm. E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 7.789,3200 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MAX COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R$ 3.500,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/10/2017
11:45:10 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:MAX COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:12.270.936/0001-11,

Melhor lance : R$ 3.500,0000

Homologado 17/10/2017
12:32:22

HORTENCIA
SALETT MULLER

TIERLING

 
 

Fim do documento


