Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

MAPA DE PREÇOS
GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS
MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM
ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

CNPJ: 86.729.324/0002-61

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 02.604.236/0001-62

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

1

Mesa reta pé metálico medindo 1500x720x740 mm (LxPxA) sem gavetas, podendo ter variação de 5
cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura
mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com,
no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas
e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por
chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm
de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura,
com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior
em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com
0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e
tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à
prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos.
Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho
técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo
mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os
padrões de ergonomia.

UND

40

R$ 501,00

R$ 20.040,00

R$ 378,00

R$ 15.120,00

R$ 510,00

R$ 20.400,00

R$ 463,00

R$ 18.520,00

R$ 73,75

15%

3

2

Mesa reta pé metálico medindo 1300x600x740 mm (LxPxA) com 2 gavetas, podendo ter variação de
5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura
mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com,
no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas
e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por
chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm
de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura,
com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior
em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com
0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Com duas gavetas
suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de
espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar.
Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming
ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia. - M1-002

UND

20

R$ 450,00

R$ 9.000,00

R$ 468,00

R$ 9.360,00

R$ 500,00

R$ 10.000,00

R$ 472,66

R$ 9.453,20

R$ 25,32

5%

3

3

Mesa reta pé metálico medindo 1100x600x740 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para
mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de
25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo,
60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo
o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita
com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés
metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no
mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura
com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de
UND
regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com
espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão
possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição,
não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta
marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo
que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M1-003

30

R$ 530,00

R$ 15.900,00

R$ 702,00

R$ 21.060,00

R$ 632,50

R$ 18.975,00

R$ 621,50

R$ 18.645,00

R$ 86,53

13%

3

ITEM

DESCRIÇÃO

4

Mesa ergonômica em “L” medindo 1200x1200x600x740 mm (LxLxPxA), podendo ter variação de 5
cm para mais ou para menos,. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento
lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na
mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros
de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de
670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18
mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo
apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir
design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis
deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-004

UND QUANT

UND

32

VALOR TOTAL

ITEM

5

DESCRIÇÃO

Mesa ergonômica em “L”, medindo 1400x1400x600x740 mm (LxLxPxA), podendo ter variação de 5
cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento
lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na
mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros
de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de
670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18
mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui duas gavetas suspensas, medindo
350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de espessura,
deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura frontal com
travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS,
com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo
apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir
design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis
deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-005

UND QUANT

UND

32

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

R$ 44.940,00

R$ 45.540,00

R$ 49.375,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 46.618,20

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 860,00

R$ 27.520,00

R$ 1.200,00

R$ 38.400,00

R$ 825,00

R$ 26.400,00

R$ 961,66

R$ 30.773,12

R$ 207,14

21%

3

R$ 27.520,00

R$ 38.400,00

R$ 26.400,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 02.604.236/0001-62

R$ 30.773,12

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 639,00

R$ 20.448,00

R$ 675,00

R$ 21.600,00

R$ 705,00

R$ 22.560,00

R$ 673,00

R$ 21.536,00

R$ 33,05

4%

3

R$ 20.448,00

R$ 21.600,00

R$ 22.560,00

COMABEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS
BENEFICIADAS L

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 07.773.277/0001-04
PREÇO UNIT.

TOTAL

CNPJ: 76.291.251/0001-34
PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 21.536,00
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.604.236/0001-62
PREÇO UNIT.

TOTAL

Indicadores de valores utilizados
Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

6

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2200x1000x740 mm (LxPxA), podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com
espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior,
composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no
minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação
na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel
Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de
PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa
deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas
tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

UND

10

VALOR TOTAL

ITEM

7

DESCRIÇÃO

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA), podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com
espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior,
composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no
minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação
na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel
Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de
PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa
deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas
tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

UND QUANT

UND

5

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

8

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 3200x1000x740 mm (LxPxA), podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com
espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior,
composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no
minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação
na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel
Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de
PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa
deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas
tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

UND QUANT

UND

5

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

9

Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no
mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm,
revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo
25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de
regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio
de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis
laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com
UND
espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade
de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta
sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de
1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M1-011

10

Armário médio 2 portas medindo 1100x800x500 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para
mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo
18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto. E fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos
em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25
mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Base do móvel com sistema de regulagem de
altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas
prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de
pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis
laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga. Duas portas, em MDP, com
UND
espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade
de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta
sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de
1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M1-013

DESCRIÇÃO

R$ 6.400,00

R$ 641,00

R$ 6.410,00

R$ 720,00

R$ 7.200,00

R$ 667,00

R$ 6.670,00

R$ 45,90

6%

R$ 6.400,00

R$ 6.410,00

R$ 7.200,00

COMABEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS
BENEFICIADAS L

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 07.773.277/0001-04

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

3

R$ 6.670,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 790,00

R$ 3.950,00

R$ 791,00

R$ 3.955,00

R$ 815,00

R$ 4.075,00

R$ 798,66

R$ 3.993,30

R$ 14,15

1%

3

R$ 3.950,00

R$ 3.955,00

R$ 4.075,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

COMABEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE MADEIRAS
BENEFICIADAS L

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 07.773.277/0001-04

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 3.993,30

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.068,00

R$ 5.340,00

R$ 1.299,00

R$ 6.495,00

R$ 905,00

R$ 4.525,00

R$ 1.090,66

R$ 5.453,30

R$ 197,98

18%

3

R$ 5.340,00

R$ 6.495,00

R$ 4.525,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 5.453,30

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

15

R$ 735,00

R$ 11.025,00

R$ 648,00

R$ 9.720,00

R$ 705,00

R$ 10.575,00

R$ 696,00

R$ 10.440,00

R$ 44,19

6%

3

10

R$ 573,00

R$ 5.730,00

R$ 534,00

R$ 5.340,00

R$ 535,00

R$ 5.350,00

R$ 547,33

R$ 5.473,30

R$ 22,23

4%

3

VALOR TOTAL

ITEM

R$ 640,00

UND QUANT

R$ 16.755,00

R$ 15.060,00

R$ 15.925,00

S A COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - EPP

SANTAFLEX COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

BORTOLINI INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 05.976.162/0001-83

CNPJ: 10.713.114/0001-32

CNPJ: 90.051.160/0001-52

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 15.913,30

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 800x500x740 mm (LxPxA), podendo ter variação
de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura
de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos
em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura
em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,Tampo superior em MDP com no mínimo
25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de
regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio
de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis
laterais, com capacidade para no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com
UND
espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade
de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta
sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de
1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M1-014

20

VALOR TOTAL

ITEM

12

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas em MDP, medindo 450x500x1300 mm (LxPxA),
podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de
espessura com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, . Tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e tampo de no mínimo 25 mm.
com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao
impacto, . Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do
móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Gavetas em MDP com no mínimo 15 mm de espessura,
frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, deslizamento das
gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no
UND
mínimo 20 kg em cada gaveta. Fechadura frontal com sistema protegido, sem quinas vivas e/ou
cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo
alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Rodapé em tubo de aço de
25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem
de altura.O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus
contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante
do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-015

5

VALOR TOTAL

ITEM

13

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Gaveteiro volante com três gavetas medindo 473x560x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5
cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e tampo de no
mínimo 25 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, e tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A base do móvel possui quatro
rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Gavetas em chapa de
MDP com no mínimo 15 mm de espessura. Frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18
mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com
UND
capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta. Fechadura frontal com sistema de
travamento protegido sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de
todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de
resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. O móvel deverá possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo
apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir
design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis
deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-017

20

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

14

Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm, podendo ter variação de 5 cm para mais ou para
menos. Tampo em MDP com espessura de no mínimo 25 mm, revestido com laminado melamínio,
acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, fixação entre os pés e o tampo é feita com buchas de aço. Pés
metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura metálica composta por chapas, tubos e/ou
perfis com no mínimo 1 milímetro de espessura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de
suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-033

UND QUANT

UND

15

R$ 520,00

R$ 10.400,00

R$ 12.578,60

R$ 628,95

R$ 12.579,00

R$ 10.400,00

R$ 12.578,60

R$ 12.579,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 02.604.236/0001-62

R$ 592,62

R$ 11.852,40

R$ 62,90

10%

3

R$ 11.852,40
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 76.291.251/0001-34

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 591,00

R$ 2.955,00

R$ 760,00

R$ 3.800,00

R$ 850,00

R$ 4.250,00

R$ 733,66

R$ 3.668,30

R$ 131,49

17%

3

R$ 2.955,00

R$ 3.800,00

R$ 4.250,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 02.604.236/0001-62

R$ 3.668,30
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 340,00

R$ 6.800,00

R$ 427,50

R$ 8.550,00

R$ 340,00

R$ 6.800,00

R$ 369,16

R$ 7.383,20

R$ 50,52

13%

3

R$ 6.800,00

R$ 8.550,00

R$ 6.800,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 7.383,20

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 450,00

R$ 6.750,00

R$ 408,00

R$ 6.120,00

R$ 410,00

R$ 6.150,00

R$ 422,66

R$ 6.339,90

R$ 23,69

5%

3

R$ 6.750,00

VALOR TOTAL

R$ 628,93

R$ 6.120,00

R$ 6.150,00

R$ 6.339,90

GRUPO 02 - GABINETES DE JUIZ

ITEM

15

DESCRIÇÃO

UND QUANT

CONJUNTO de Mesa de trabalho conjugada composta por: Uma mesa reta medindo 1500x850x750
mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a
ser definida quando da solicitação do fornecimento.. Tampo com no mínimo 25 mm de espessura
em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura.
Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura
com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com
dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de espessura, com sistema
de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com
encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de
espessura, na cor e tonalidade do laminado. Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750
mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou
wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo
25 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1
mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18
mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa
UND
estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de
espessura. A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA),
confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto
lubrificantes com eixo e haste de aço. Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm,
confeccionada em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. .O conjunto poderá ter composição única em ‘’L’’ ou similar. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as
extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto
impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta
marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo
que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

10

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 2.465,00

R$ 24.650,00

R$ 1.800,00

R$ 18.000,00

R$ 1.860,00

R$ 18.600,00

R$ 2.041,66

R$ 20.416,60

R$ 367,84

18%

3

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Mesa reta executiva medindo 1500x720x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais
ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.
Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,acabamento lateral em fita de borda de PVC
com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em
painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face, acabamento lateral
em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao
impacto. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel
frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda
UND
de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.
Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com
rosca M6 para maior fixação e acabamento Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo
apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir
design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis
deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-002

10

R$ 500,00

R$ 5.000,00

R$ 640,00

R$ 6.400,00

R$ 550,00

R$ 5.500,00

R$ 563,33

R$ 5.633,30

R$ 70,95

12%

3

17

Mesa auxiliar medindo 1300x720x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para
menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo
em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC
com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em
painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face com acabamento
lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, . Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com
acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da
UND
peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de
aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Pés com sistema de
regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir,
em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e
modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá
possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os
móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-003

10

R$ 635,00

R$ 6.350,00

R$ 737,00

R$ 7.370,00

R$ 600,00

R$ 6.000,00

R$ 657,33

R$ 6.573,30

R$ 71,18

10%

3

18

Mesa aparador medindo 900x500x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou
para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.
Composta por tampo e pés em painéis em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. painel frontal no mesmo
padrão do tampo, com no mínimo 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de
PVC com 1 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço,
insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Travessa frontal no mesmo
padrão do tampo, com no mínimo 18 mm de espessura. Pés com sistema de regulagem de altura
que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão
de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-004

10

R$ 435,00

R$ 4.350,00

R$ 420,00

R$ 4.200,00

R$ 480,00

R$ 4.800,00

R$ 445,00

R$ 4.450,00

R$ 31,22

7%

3

UND

VALOR TOTAL

ITEM

19

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Mesa de centro medindo 800x800x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou
para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.
Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, com acabamento
total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com reguladores de piso. Pés com sistema
de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão
UND
possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição,
não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta
marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo
que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

10

VALOR TOTAL

ITEM
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DESCRIÇÃO

Mesa de centro tampo misto, medindo 1150x750x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do
fornecimento. Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
com reguladores de piso. Tampo extra em vidro com no mínimo 6 mm de espessura,medindo
1150x750mm (LxP), podendo ser incolor ou fumê. Pés com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de
suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-006

UND QUANT

UND

10

VALOR TOTAL

ITEM

21

DESCRIÇÃO

Gaveteiro volante com três gavetas, sendo duas gavetas médias e uma gaveta para pasta suspensa,
nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. medindo no
mínimo: 410x447x690 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos.
Estrutura do móvel confeccionada em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, com acabamento
lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, fechadura com chave
escamoteável com travamento simultâneo das gavetas. Tampo em MDP de no mínimo 25 mm de
espessura. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto.Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto
lubrificantes com eixo e haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.

UND QUANT

UND

10

VALOR TOTAL

ITEM

22

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Armário alto tipo estante medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para
mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do
fornecimento.. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm
com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência
ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas
as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura
que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em
chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em
UND
furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com
capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima
de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao
esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria
para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo
sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a
extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo
apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e
apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir
design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis
deverão ser de primeira linha.
VALOR TOTAL

10

R$ 40.350,00

R$ 35.970,00

R$ 34.900,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

SEGRETO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 33.119.680/0001-16

R$ 37.073,20
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 330,00

R$ 3.300,00

R$ 450,00

R$ 4.500,00

R$ 400,00

R$ 4.000,00

R$ 393,33

R$ 3.933,30

R$ 60,28

15%

3

R$ 3.300,00

R$ 4.500,00

R$ 4.000,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 3.933,30

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 900,00

R$ 9.000,00

R$ 1.134,00

R$ 11.340,00

R$ 1.260,00

R$ 12.600,00

R$ 1.098,00

R$ 10.980,00

R$ 182,68

16%

3

R$ 9.000,00

R$ 11.340,00

R$ 12.600,00

PATRICIA DE MORAES HINZ

PR TELECOM COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - ME

JAB PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA

CNPJ: 06.718.646/0001-95

CNPJ: 11.784.531/0001-39

R$ 10.980,00
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 05.166.615/0001-06

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 370,00

R$ 3.700,00

R$ 376,00

R$ 3.760,00

R$ 376,00

R$ 3.760,00

R$ 374,00

R$ 3.740,00

R$ 3,46

0%

3

R$ 3.700,00

R$ 3.760,00

R$ 3.760,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MODILAC INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 76.291.251/0001-34

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 3.740,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 672,00

R$ 6.720,00

R$ 588,00

R$ 5.880,00

R$ 615,00

R$ 6.150,00

R$ 625,00

R$ 6.250,00

R$ 42,88

6%

3

R$ 6.720,00

R$ 5.880,00

R$ 6.150,00

R$ 6.250,00

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM
ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

CNPJ: 86.729.324/0002-61

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
CNPJ: 28.278.483/0001-00

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados
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Armário alto com duas portas de vidro medindo 900x447x1650 mm (LxPxA), podendo ter variação
de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação
do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura mínima de 18 mm
e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda de PVC com 0,45
mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as
faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
revestido com laminado melamínio, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto, Fundo do armário com espessura mínima de 15 mm.
Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura
eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura
mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm,
UND
revestida em ambas as faces com laminado melamínio, com altura regulável, por meio de pinos de
aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm, ou sistema 32 mm ou similar, na face
interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga. Duas
portas de vidro com no mínimo 6 mm de espessura, podendo ser incolor ou fumê. Puxadores em
ABS reto, tipo alça ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. O móvel deverá
possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição,
não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta
marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo
que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M2-007

10

R$ 1.122,00

R$ 11.220,00

R$ 1.568,00

R$ 15.680,00

R$ 1.600,00

R$ 16.000,00

R$ 1.430,00

R$ 14.300,00

R$ 267,22

18%

3
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Armário credenza com duas portas, nicho central e tampo de vidro, medindo 1850x447x695 mm
(LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser
definida quando da solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com
espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com
acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da
peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,
revestido com laminado melamínio. com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. O nicho recebe ainda um tampo
extra confeccionado em vidro temperado com no mínimo de 6 mm de espessura, podendo ser
incolor ou fumê, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema
UND
de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a
altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm,
revestidas ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com
capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º,
lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão
de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-008

10

R$ 1.785,00

R$ 17.850,00

R$ 2.220,00

R$ 22.200,00

R$ 2.040,00

R$ 20.400,00

R$ 2.015,00

R$ 20.150,00

R$ 218,57

10%

3

25

Nicho lateral para armário com acabamento, medindo 453x428x1650 mm (LxPxA), podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da
solicitação do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura
mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm, com fita de borda
de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,
revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de
25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem
UND
de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo
superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Possui
uma prateleira centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-009

15

R$ 690,00

R$ 10.350,00

R$ 778,00

R$ 11.670,00

R$ 780,00

R$ 11.700,00

R$ 749,33

R$ 11.239,95

R$ 51,39

6%

3

26

Nicho aéreo para formação de prateleiras medindo 850x290x905 mm (LxPxA), podendo ter variação
de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação
do fornecimento. Corpo, laterais, base, prateleira em chapa de MDP com espessura mínima de 18
mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm com fita de borda de PVC com
0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em
ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com
parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que
UND
possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Tampo superior em MDP
com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Possui uma prateleira
centralizada na vertical. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus
contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante
do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-010

40

R$ 400,00

R$ 16.000,00

R$ 641,00

R$ 25.640,00

R$ 540,00

R$ 21.600,00

R$ 527,00

R$ 21.080,00

R$ 121,02

22%

3

R$ 55.420,00

VALOR TOTAL

R$ 75.190,00

R$ 69.700,00

R$ 66.769,95

GRUPO 03 - GABINETE DE DESEMBARGADOR

ITEM

DESCRIÇÃO

27

Mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para
menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (saia)
possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total
em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do
mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto com no
mínimo 2 mm de espessura e passa cabo na cor e tonalidade do laminado. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia – M3-001

UND QUANT

UND

2

DESCRIÇÃO

28

Mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para
menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (saia)
possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total
em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do
mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento.Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, com borda em poliestireno de alto impacto com
no mínimo 2 mm de espessura e passa cabo, na cor e tonalidade do laminado. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M3-002

UND QUANT

UND

2

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 663,00

R$ 1.326,00

R$ 655,00

R$ 1.310,00

R$ 720,00

R$ 1.440,00

R$ 679,33

R$ 1.358,66

R$ 35,44

5%

3

R$ 1.326,00

VALOR TOTAL

ITEM

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

UND QUANT

R$ 1.310,00

R$ 1.440,00

OLIVEIRA & SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

BELNIFER LTDA - ME

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.758.945/0001-00

CNPJ: 21.949.157/0001-38

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

R$ 1.358,66

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 837,00

R$ 1.674,00

R$ 900,00

R$ 1.800,00

R$ 840,00

R$ 1.680,00

R$ 859,00

R$ 1.718,00

R$ 35,54

4%

3

R$ 1.674,00

R$ 1.800,00

R$ 1.680,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

LAYOUT MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 1.718,00

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Porta CPU baixo medindo 220x490x400 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou
para menos, na cor wengue, confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm de espessura.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto. Possui 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e
haste de aço. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
UND
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus
contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante
do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-003

10

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

R$ 160,00

R$ 1.600,00

R$ 216,00

R$ 2.160,00

R$ 210,00

R$ 2.100,00

R$ 1.600,00

R$ 2.160,00

R$ 2.100,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 28.278.483/0001-00

R$ 195,33

R$ 1.953,30

R$ 30,75

15%

3

R$ 1.953,30

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

30

Mesa executiva medindo 1805x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou
para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (saia)
possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total
em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do
mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no
mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A mesa possui um gaveteiro lateral
para atender as funções de armazenamento de material e sustentação da mesa executiva ou similar.
Medidas mínimas: profundidade de 862 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais, sendo
duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em alumínio, fechadura com chave
escamoteável na primeira gaveta. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-004

UND

2

R$ 1.575,00

R$ 3.150,00

R$ 1.680,00

R$ 3.360,00

R$ 2.606,00

R$ 5.212,00

R$ 1.953,66

R$ 3.907,32

R$ 567,37

29%

3
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Mesa auxiliar medindo 905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para
menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura Travessa frontal (saia)
possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total
em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do
mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Tampos e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no
mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A mesa possui um suporte para CPU
medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com
4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M3-005

UND

2

R$ 995,00

R$ 1.990,00

R$ 990,00

R$ 1.980,00

R$ 870,00

R$ 1.740,00

R$ 951,66

R$ 1.903,32

R$ 70,77

7%

3
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Mesa de reunião retangular medindo 1800x1200x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP
dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa
frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre
os painéis laterais. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no
mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 RJ45,
localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de
aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de
regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com
encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura,
na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas
elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os painéis e tampos deverão possuir, em
toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e
modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá
possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os
móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-006

UND

5

R$ 1.135,00

R$ 5.675,00

R$ 1.140,00

R$ 5.700,00

R$ 1.832,00

R$ 9.160,00

R$ 1.369,00

R$ 6.845,00

R$ 400,98

29%

3
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Mesa de reunião retangular medindo 2700x1200x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP
dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa
frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura fixada no centro da mesa entre
os painéis laterais. Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no
mínimo 40 mm de espessura, com caixa de tomadas no tampo com 03 tomadas eletricas e 02 RJ45,
localizadas entre os pés painéis. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de
aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés com sistema de
regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com
encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura,
na cor e tonalidade do laminado. A caixa metálica tipo MOPA ou similar é composta por 3 tomadas
elétricas e recortes para aplicação de 03 plugues de RJ. Os painéis e tampos deverão possuir, em
toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e
modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá
possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os
móveis deverão ser de primeira linha - M3-007

UND

3

R$ 1.649,00

R$ 4.947,00

R$ 2.440,00

R$ 7.320,00

R$ 1.650,00

R$ 4.950,00

R$ 1.913,00

R$ 5.739,00

R$ 456,40

23%

3
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Mesa de trabalho conjugada composta por: Uma mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA),
podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40
mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm
de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm
de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa
estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de
espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e
pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2
mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Uma mesa auxiliar medindo no mínimo
905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas
cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo
com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda
de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e,
no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo
UND
40 mm de espessura. A mesa possui um suporte para CPUmedindo no mínimo 220x490x120 mm
(LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto
lubrificantes com eixo e haste de aço. Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm,
confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o
tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e
acabamento. .O conjunto poderá ter composição única em ‘’L’’ ou similar. Os painéis e tampos
deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as
extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto
impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta
marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário
poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo
que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia M3-009

3

R$ 2.465,00

R$ 7.395,00

R$ 3.056,00

R$ 9.168,00

R$ 1.860,00

R$ 5.580,00

R$ 2.460,33

R$ 7.380,99

R$ 598,01

24%

3

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Mesa de trabalho conjugada composta por: Uma mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA),
podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40
mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm
de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm
de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa
estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de
espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e
pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2
mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Pés com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em
poliestireno de alto impacto, com, no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.
Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm(LxPxA), podendo ter variação de 5
centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da
solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP
dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa
frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com
acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois
pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. A mesa possui um
suporte para CPUmedindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no
mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.
Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo 40
mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas
na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Os painéis e tampos deverão possuir,
em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do
móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com,
no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e
modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá
possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os
móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-010

UND

2

R$ 1.050,00

R$ 2.100,00

R$ 1.440,00

R$ 2.880,00

R$ 814,00

R$ 1.628,00

R$ 1.101,33

R$ 2.202,66

R$ 316,14

28%

3

UND

2

R$ 2.390,00

R$ 4.780,00

R$ 3.056,00

R$ 6.112,00

R$ 2.460,00

R$ 4.920,00

R$ 2.635,33

R$ 5.270,66

R$ 365,99

13%

3

UND

6

R$ 365,00

R$ 2.190,00

R$ 490,00

R$ 2.940,00

R$ 450,00

R$ 2.700,00

R$ 435,00

R$ 2.610,00

R$ 63,84

14%

3

UND

2

R$ 1.050,00

R$ 2.100,00

R$ 1.776,00

R$ 3.552,00

R$ 1.140,00

R$ 2.280,00

R$ 1.322,00

R$ 2.644,00

R$ 395,74

29%

3

UND

2

R$ 600,00

R$ 1.200,00

R$ 1.024,00

R$ 2.048,00

R$ 660,00

R$ 1.320,00

R$ 761,33

R$ 1.522,66

R$ 229,45

30%

3

Armário credenza baixo com 2 portas e nicho central medindo 1850x490x700 mm (LxPxA), podendo
ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e
portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de
no mínimo 15 mm . O móvel possui nicho central com uma divisória central na vertical, e duas
prateleiras, ambos confeccionados em MDP de no mínimo 18 mm. Tampo superior em MDP com no
mínimo 40 mm de espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de
regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm, revestidas em ambas as faces com
UND
laminado. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao
esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria
para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies,
espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos
seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do
fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-015

6

R$ 1.460,00

R$ 8.760,00

R$ 2.320,00

R$ 13.920,00

R$ 1.470,00

R$ 8.820,00

R$ 1.750,00

R$ 10.500,00

R$ 493,66

28%

3

Mesa de trabalho conjugada composta por: Uma mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA),
podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40
mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm
de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm
de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa
estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de
espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e
pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2
mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Pés com sistema de regulagem de altura que
possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em
poliestireno de alto impacto, com, no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.
A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x25 mm (LxPxA), confeccionado
em MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e
haste de aço. Uma conexão angular medindo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo
40 mm de espessura. Uma mesa executiva gaveteiro pedestal medindo 1805x850x750 mm (LxPxA),
podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida
quando da solicitação do fornecimento, composta por Tampo com no mínimo 40 mm de espessura
em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura.
Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura
com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com
dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Tampo e pé
painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2
mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. A mesa possui um gaveteiro lateral para
sustentação da mesa executiva. Medidas mínimas: profundidade de 850 mm e altura 620 mm.
Possui 03 gavetas frontais, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em alumínio,
fechadura com chave escamoteável na primeira gaveta. Os painéis e tampos deverão possuir, em
toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Fixação entre os pés de
mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior
fixação e acabamento. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral
reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do
laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário
ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo
descritivo mínimo deste item sendo que os móveis deverão ser de primeira linha confeccionados
Conexão angular medindo 850x850 mm, podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos,
na cor wengue. Confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. O móvel deverá possuir
em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se
admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do
móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com,
no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Fixação entre as mesas e o tampo
é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento.
Indicar na proposta marca modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho
técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo
mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionado conforme os
padrões de ergonomia - M3-012
Armário alto com 02 portas medindo 850x490x1650 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com
espessura no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, com
acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da
peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo
superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura, revestido com laminado melamínio.
Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm,
pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o
posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP,
com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com
espaçamento de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no
mínimo 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm.
Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de
puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para
armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus
contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante
do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-013
Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 850x490x740 mm (LxPxA), podendo ter variação
de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de
MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo
15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com acabamento lateral em fita de
borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.
Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura, revestido com laminado melamínio,
com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da
peça, com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de
1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite
o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Uma prateleira em chapa de MDP,
com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com
espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no
mínimo 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm.
Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de
puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para
armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura
correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus
contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante
do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante,
obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira
linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-014

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Armário alto com 04 portas e estante lateral medindo 2730x490x1650 mm (LxPxA), podendo ter
variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, composto por dois armários altos com
duas portas e 2 nichos abertos tipo torre, sendo um direito e outro esquerdo, conjugados. Corpo,
laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa
de MDP com espessura de no mínimo 15 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com
0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em
MDP com no mínimo 40 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1
mm de espessura. rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo
sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. Base do móvel com sistema de
regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Cada armário possui três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com
altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com vão de, no mínimo, 60 mm na face
interna dos painéis laterais do móvel, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga.
Cada armário com duas portas de giro, em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de
UND
ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar.
Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de
madeira. 02 nichos laterais tipo torre aberta, sendo um direito e um esquerdo, com a mesma
profundidade e altura dos armários e largura medindo no mínimo 447 mm (L), corpo, laterais, base
e prateleira de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura
mínima de 15 mm. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura. Base do móvel
com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de
25 mm do solo. O conjunto de armários deverá possuir fechamento para conjugar os módulos de
armário alto e nichos de acordo com cada fabricante ou similar, confeccionado em MDP. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
Nicho tipo torre aberta medindo 447x447x1650 mm (LxPxA) podendo ter variação de 5 cm para
mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com
espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm
com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno
da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura.
Possui acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. rodapé em tubo de aço
de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com
regulagem de altura Rodapé em MDP de no mínimo 18 mm de espessura com no mínimo 50 mm de UND
altura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do
móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-017

6

R$ 2.600,00

R$ 15.600,00

R$ 4.592,00

R$ 27.552,00

R$ 3.600,00

R$ 21.600,00

R$ 3.597,33

R$ 21.583,98

R$ 996,00

27%

3

6

R$ 700,00

R$ 4.200,00

R$ 1.011,00

R$ 6.066,00

R$ 780,00

R$ 4.680,00

R$ 830,33

R$ 4.981,98

R$ 161,49

19%

3

VALOR TOTAL

ITEM
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DESCRIÇÃO

UND QUANT

Armário médio com 02 portas, medindo 850x490x1100 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com
espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm,
com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno
da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura
acabamento lateral em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto, . rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado
pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura que possibilite o posicionamento
do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura
mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento
UND
de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg
por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em
alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal
tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel
deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na
descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na
proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O
mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste
item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de
ergonomia - M3-018

6

R$ 64.087,00

R$ 92.598,00

R$ 74.590,00

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

FORTLINE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ARTMOBILE COMERCIO DE
MOVEIS - EIRELI - ME

CNPJ: 86.729.324/0002-61

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.094.426/0001-08

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 865,00

R$ 5.190,00

R$ 1.186,00

R$ 7.116,00

R$ 870,00

R$ 5.220,00

R$ 973,66

R$ 5.841,96

R$ 183,90

18%

3

R$ 5.190,00

VALOR TOTAL

CNPJ: 08.368.875/0001-52

R$ 77.091,57

R$ 7.116,00

R$ 5.220,00

R$ 5.841,96

GRUPO 04 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PEQUENAS BIBLIOTECAS
S A COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - EPP
ITEM

44

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Balcão tipo aparador medindo 1500x400x1000 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para
mais ou para menos, na cor argila. Corpo, tampo, base e laterais confeccionados em madeira MDF
com no mínimo 40 mm de espessura. Todas as peças deverão apresentar bordas retas e seladas
com fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de
altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel recebe
um tampo de vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no mínimo 6 mm de espessura,
UND
podendo ser incolor ou fumê. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia – M4-001

10

VALOR TOTAL

ITEM
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DESCRIÇÃO

Estante/armário 25 mm.
Estante confeccionada em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestida com laminado
melamínio em ambas as faces na cor argila, cuja medidas de largura e profundidade serão definidas
quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas
superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem
apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2
mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do
mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo
ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha,
confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-002

UND QUANT

UND

100

CNPJ: 05.976.162/0001-83
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DESCRIÇÃO

UND QUANT

Balcão/bancada 25 mm
Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no
mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila,
cuja medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O
móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista
na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as UND
extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de
alto impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-003

100

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 10.713.114/0001-32

Indicadores de valores utilizados

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.205,00

R$ 12.050,00

R$ 1.400,00

R$ 14.000,00

R$ 1.799,98

R$ 17.999,80

R$ 1.468,32

R$ 14.683,20

R$ 303,32

20%

3

R$ 12.050,00

R$ 14.000,00

R$ 17.999,80

E C GARCIA DOS SANTOS
COMERCIO, SERVICOS E
REPRESENTACA

J LEMOS DE CARVALHO - ME

LUIZ FERNANDO BORGES - ME

CNPJ: 26.370.836/0001-71

CNPJ: 12.294.602/0001-88

R$ 14.683,20

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 27.210.985/0001-36

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 603,85

R$ 60.385,00

R$ 630,00

R$ 63.000,00

R$ 699,54

R$ 69.954,00

R$ 644,46

R$ 64.446,00

R$ 49,46

7%

3

POSITANO MOVEIS DE
ESCRITORIO COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME
ITEM

CNPJ: 84.328.228/0001-03

SANTAFLEX COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

PREÇO UNIT.

R$ 60.385,00

VALOR TOTAL

TOK TOK INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 18.052.689/0001-63

R$ 63.000,00

R$ 69.954,00

R$ 64.446,00

ROAL INDUSTRIA METALURGICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E
LTDA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E
CNPJ: 94.622.230/0001-36

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.063.503/0001-67

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 3.800,00

R$ 380.000,00

R$ 4.300,00

R$ 430.000,00

R$ 4.350,65

R$ 435.065,00

R$ 4.150,21

R$ 415.021,00

R$ 304,35

7%

3

R$ 380.000,00

R$ 430.000,00

R$ 435.065,00

CRISLEI MEDEIROS - ME

MOVEIS BELTRAME LTDA - ME

UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 12.369.703/0001-70

CNPJ: 07.153.781/0001-01

CNPJ: 04.491.989/0001-34

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 415.021,00

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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Estante/armário 18 mm.
Estante confeccionada em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestida com laminado
melamínio em ambas as faces na cor argila, cujas medidas de largura e profundidade serão
definidas quando da solicitação de fornecimento. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de
suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o
adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem
apresentar encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com no mínimo 2
mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do
mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo
ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha,
confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-004

UND

100

VALOR TOTAL

ITEM

48

DESCRIÇÃO

UND QUANT

Balcão/bancada 18 mm.
Balcão composto por divisória, lateral, tampo, pé painel, todos confeccionados em MDF com no
mínimo 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínio em ambas as faces na cor argila,
cujas medidas de largura e profundidade serão definidas quando da solicitação de fornecimento. O
móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista
na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as UND
extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto
impacto com no mínimo 2 mm de espessura. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar
prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de
cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão
ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M4-005

80

R$ 1.500,00

R$ 150.000,00

R$ 152.000,00

R$ 1.544,00

R$ 154.400,00

R$ 1.521,33

R$ 152.133,00

R$ 22,03

1%

R$ 150.000,00

R$ 152.000,00

R$ 154.400,00

NELITA GOMES FARIAS - EPP

TENDENCIA MATERIAIS PARA
INFORMATICA E ESCRITORIO
LTDA

LETICIA BAUNGRATZ DIAS EIRELI
- EPP

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 11.943.540/0001-25

CNPJ: 01.010.272/0001-35

CNPJ: 18.651.178/0001-68

Indicadores de valores utilizados

3

R$ 152.133,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 5.980,00

R$ 478.400,00

R$ 5.988,00

R$ 479.040,00

R$ 5.988,63

R$ 479.090,40

R$ 5.985,54

R$ 478.843,20

R$ 4,81

0%

3

R$ 478.400,00

VALOR TOTAL

R$ 1.520,00

R$ 479.040,00

R$ 479.090,40

R$ 478.843,20

GRUPO 05 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS - ASSESSORIAS

ITEM

DESCRIÇÃO
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CADEIRA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado
e revestimento almofadado, apoio de braço recoberto com o mesmo material do assento e encosto.
Assento e encosto interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado,
com, no mínimo, 100 mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado com, no
mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de, no mínimo, 70 mm de espessura
para o assento, com densidade mínima de 50 kg/m³, e no mínimo 60 mm para o encosto, com
densidade mínima de 50 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor
preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas
decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento sincronizado, com relax a gás e
aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 480x600 mm; largura do
assento – 470 mm; profundidade do assento – 480 mm – C1-001

UND QUANT

UND

60

VALOR TOTAL

ITEM

50

DESCRIÇÃO

UND QUANT

CADEIRA INTERLOCUTOR DIRETOR fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento
cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto. Base
tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e encosto
interligados por lâmina de alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com, no mínimo, 100
mm de largura. Estrutura do assento e encosto em compensado de no mínimo 14 mm de espessura,
UND
estofada em espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com densidade mínima de 50
kg/m³. Revestimento na cor preta 100% couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser
confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Dimensões mínimas:
largura/altura do encosto – 470x500 mm; largura do assento - 470 mm; profundidade do assento 490 mm - C1-002

20

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

51

CADEIRA GIRATóRIA executiva, braços reguláveis em no mínimo três posições com apoios em
poliuterano preto ou material similar, com back system e regulagem de altura do encosto e da
distância do solo. Base com aranha arqueada, na cor preta, com no mínimo 600 mm de diâmetro.
Estrutura do assento em compensado com no mínimo 14 mm de espessura, estofada em espuma
injetada com no mínimo 50 mm de espessura, densidade mínima de 50 kg/m³. Estrutura do encosto
em material plástico de alta resistência na cor preta, estofada em espuma injetada de no mínimo 40
mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/m³. Revestimento na cor preta 100%
couríssimo. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas
horizontais e verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 440x430 mm; largura do
assento - 440 mm; profundidade do assento - 430 mm - C1-003

UND QUANT

UND

400

VALOR TOTAL

ITEM

52

DESCRIÇÃO

UND QUANT

CADEIRA AUXILIAR fixa sem braços. Estrutura de quatro pés, confeccionada em tubos metálicos
com, no mínimo, 1 mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com furos
para ventilação, em cores a serem definidas quando da solicitação do fornecimento. Dimensões
UND
mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do assento - 460 mm; profundidade do
assento - 400 mm. –C1-006

200

NORMELIA LOTTERMANN

GM INDUSTRIA E COMERCIO
VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME

M & R DISTRIBUIDORA LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 20.132.150/0001-66

CNPJ: 12.614.761/0001-12

CNPJ: 11.001.135/0001-98

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.100,00

R$ 66.000,00

R$ 1.100,00

R$ 66.000,00

R$ 1.076,54

R$ 64.592,40

R$ 1.092,18

R$ 65.530,80

R$ 13,54

1%

3

R$ 66.000,00

R$ 66.000,00

R$ 64.592,40

Layout Móveis para Escritório
Ltda

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

MOVELGAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 03.720.294/0001-14

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 950,00

R$ 19.000,00

R$ 975,00

R$ 19.500,00

R$ 1.000,00

R$ 20.000,00

R$ 975,00

R$ 19.500,00

R$ 25,00

2%

3

R$ 19.000,00

R$ 19.500,00

R$ 20.000,00

LIBRAMOVEIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA ME - ME

DEL COMERCIO DE MOVEIS
PARA ESCRITORIO LTDA - ME

VITRINE AMBIENTES PARA
ESCRITORIO LTDA - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 04.331.090/0001-54

CNPJ: 16.100.255/0001-66

CNPJ: 05.684.135/0001-37

Indicadores de valores utilizados

R$ 19.500,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 580,00

R$ 232.000,00

R$ 580,00

R$ 232.000,00

R$ 785,00

R$ 314.000,00

R$ 648,33

R$ 259.332,00

R$ 118,36

18%

3

R$ 232.000,00

R$ 232.000,00

R$ 314.000,00

D & C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

A C CASTRO - ME

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 18.570.845/0001-88

CNPJ: 02.828.261/0001-20

CNPJ: 28.278.483/0001-00

Indicadores de valores utilizados

R$ 259.332,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 98,76

R$ 19.752,00

R$ 99,00

R$ 19.800,00

R$ 104,00

R$ 20.800,00

R$ 100,58

R$ 20.116,00

R$ 2,96

2%

3

R$ 19.752,00

VALOR TOTAL

R$ 65.530,80

R$ 19.800,00

R$ 20.800,00

R$ 20.116,00

GRUPO 06 - GABINETES DE JUIZ E DESEMBARGADOR

ITEM

DESCRIÇÃO

53

POLTRONA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento
cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do assento e encosto.
Assento e encosto interligados em concha única, com base em alumínio. Estrutura do assento e
encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura, estofada em espuma injetada de,
no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo
70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28 kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para
cabeça. Revestimento na cor preta 100% couríssimo.. Todos os acabamentos deverão ser
confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento
sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em
alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto 550x670 mm; largura do assento – 550 mm; profundidade do assento – 480 mm - C2-001

UND QUANT

UND

12

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT

ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - ME

S L DA SILVA INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 10.372.487/0001-97

CNPJ: 29.955.518/0001-60

CNPJ: 26.537.584/0001-22

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.466,63

R$ 17.599,56

R$ 1.466,63

R$ 17.599,56

R$ 1.466,63

R$ 17.599,56

R$ 1.466,63

R$ 17.599,56

R$ 0,00

0%

3

R$ 17.599,56

R$ 17.599,56

R$ 17.599,56

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

SANTAFLEX COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 86.729.324/0002-61

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 10.713.114/0001-32

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

R$ 17.599,56

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

54

POLTRONA DIRETORA fixa, com braços em alumínio ou outro metal com acabamento cromado,
base tipo “S” em alumínio ou outro metal com acabamento cromado, com balanço. Assento e
encosto interligados em concha única, com base de compensado de no mínimo 14 mm de
espessura, estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura para o assento, com
densidade mínima de 45 kg/m³, e no mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima de 28
kg/m³. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta 100% couríssimo.
Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com costuras duplas decorativas horizontais e
verticais. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 550x600 mm; largura do assento - 550
mm; profundidade do assento - 450 mm - C2-002

UND

12

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

55

POLTRONA PRESIDENTE giratória, com regulagem de altura do solo. Base com aranha arqueada de
alumínio com, no mínimo, 700 mm de diâmetro. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor
preta, preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de
alta resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, em nylon 6 ou
material similar que apresente os mesmos padrões de qualidade e acabamento. Braços com altura
regulável, com estrutura em forma de “T”, revestidos em poliuretano na cor preta. Mecanismo com
inclinação e relax, com pistão a gás. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto: 500x600 mm;
largura do assento: 500 mm; profundidade do assento: 480 mm - C2-003

UND QUANT

UND

15

56

DESCRIÇÃO

POLTRONA INTERLOCUTOR DIRETOR fixa, base tipo “S” em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado, com balanço. Encosto em tela elástica de alta resistência na cor preta,
preferencialmente em nylon 6, com apoio de cabeça. Apoio lombar em material plástico de alta
resistência na cor preta. Assento em tela elástica de alta resistência na cor preta, preferencialmente
em nylon 6. Braços fixos ou reguláveis, com revestimento em poliuretano na cor preta ou cromado.
Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 480x540 mm; largura do assento: 480 mm;
profundidade do assento: 480 mm. –C2-004

R$ 16.200,00

UND QUANT

UND

12

R$ 21.120,00

R$ 1.420,33

R$ 17.043,96

R$ 1.510,11

R$ 18.121,32

R$ 219,25

14%

R$ 16.200,00

R$ 21.120,00

R$ 17.043,96

ELAINE SILVA MARINHO - ME

FORTLINE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 08.458.279/0001-63 E

CNPJ: 08.368.875/0001-52

Indicadores de valores utilizados

3

R$ 18.121,32

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.900,00

R$ 28.500,00

R$ 2.000,00

R$ 30.000,00

R$ 2.132,00

R$ 31.980,00

R$ 2.010,66

R$ 30.159,90

R$ 116,37

5%

3

R$ 30.000,00

R$ 31.980,00

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

OMP DO BRASIL LTDA

FORMA STYLE SEATING
ERGONOMIC LTDA - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 05.075.877/0001-65

CNPJ: 26.365.896/0001-04

Indicadores de valores utilizados

R$ 30.159,90

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.900,00

R$ 22.800,00

R$ 2.000,00

R$ 24.000,00

R$ 2.238,86

R$ 26.866,32

R$ 2.046,28

R$ 24.555,36

R$ 174,11

8%

3

R$ 22.800,00

VALOR TOTAL

R$ 1.760,00

Layout Móveis para Escritório
Ltda

R$ 28.500,00

VALOR TOTAL

ITEM

R$ 1.350,00

R$ 24.000,00

R$ 26.866,32

R$ 24.555,36

GRUPO 07 - ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ITEM

DESCRIÇÃO

57

LONGARINA 02 LUGARES SEM BRAÇOS. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de
espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para
ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do
assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. –C3-003

UND QUANT

UND

50

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

58

LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS. Estrutura em perfis metálicos com no mínimo 1 mm de
espessura. Estrutura do encosto e assento em material plástico com aditivo anti-UV, com furos para
ventilação, na cor Preta. Dimensões mínimas: largura/altura do encosto – 460x260 mm; largura do
assento - 460 mm; profundidade do assento - 400 mm. –C3-004

UND QUANT

UND

50

VALOR TOTAL

ITEM

59

DESCRIÇÃO

CADEIRA DE RODAS, adulto confeccionada em alumínio com capacidade de carga de até 120kg.
Estrutura em aço dobrável em duplo X tubular; Pintura Epoxi; Assento e encosto em nylon
almofadado; Freios Bilaterais; Rodas Traseiras 24’’ raiadas; Rodas Dianteiras 6’’rolamentadas
verticalmente; Garfos dianteiro em nylon; Apoio de braços emborrachados escamoteáveis; Apoio de
pés rebatíveis lateralmente; Protetor lateral de roupa; Pneus maciços;

UND QUANT

UND

15

AMERICANAS.COM

MAGAZINE LUIZA

POPTE+

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 00.776.574/0006-60

CNPJ: 47.960.950/0449-27

CNPJ: 26.365.896/0001-04

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 367,89

R$ 18.394,50

R$ 305,15

R$ 15.257,50

R$ 337,62

R$ 16.881,00

R$ 336,88

R$ 16.844,00

R$ 31,38

9%

3

R$ 18.394,50

R$ 15.257,50

R$ 16.881,00

J. M. COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

A C CASTRO - ME

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 00.432.870/0001-30

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 02.828.261/0001-20

Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 500,00

R$ 25.000,00

R$ 550,00

R$ 27.500,00

R$ 560,00

R$ 28.000,00

R$ 536,66

R$ 26.833,00

R$ 32,15

5%

3

R$ 25.000,00

R$ 27.500,00

R$ 28.000,00

FELIPE ELIAS DOS SANTOS
REPRESENTACAO COMERCIAL DE
ARTI

MEDISYS COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME

QUERUBIM COMERCIO
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 24.673.159/0001-35

CNPJ: 14.918.354/0001-24

CNPJ: 32.191.212/0001-90

Indicadores de valores utilizados

R$ 26.833,00

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.550,00

R$ 23.250,00

R$ 1.580,00

R$ 23.700,00

R$ 1.583,20

R$ 23.748,00

R$ 1.571,06

R$ 23.565,90

R$ 18,31

1%

3

R$ 23.250,00

VALOR TOTAL

R$ 16.844,00

R$ 23.700,00

R$ 23.748,00

R$ 23.565,90

GRUPO 08 - SALA DE ESPERA DOS GABINETES

ITEM

60

DESCRIÇÃO

UND QUANT

SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO. Estrutura em tubo de aço curvado ou
outro metal em formato cilíndrico com acabamento cromado, com paredes de no mínimo 1 mm de
espessura. Estrutura do encosto e assento monobloco em compensado com no mínimo 15 mm de
espessura, ou outro material que forneça robustez compatível, estofada em espuma expandida com
UND
no mínimo 50 mm de espessura e densidade mínima D33. Revestimento na cor preta em courvin. As
extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões
mínimas: largura/altura do encosto – 490x370 mm; largura do assento - 490 mm; profundidade do
assento - 450 mm – C4-001

10

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

61

SOFÁ 01 (UM) LUGAR COM BRAÇO. SOFÁ 01 (UM) LUGAR COM BRAÇO. Sofá 01 (um) lugar, com
braços estofados, almofada removível, estofada com espuma injetada de alta pressão. Armações em
peças de madeira com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez
compatível. Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos
deverão possuir formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com
685mm de largura, 685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 685
mm de largura, 645 mm de altura e 75 mm de espessura; armação do braço com 760 mm de
comprimento, 560 mm de altura e 110 mm de espessura. C4-002

UND QUANT

UND

10

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

62

SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 02 (dois) lugares, com braços estofados, almofadas
removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta
por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira
com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível.
Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir
formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 1370 mm de largura,
685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 1370 mm de largura, 645
mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm
de altura e 110 mm de espessura. C4-003

UND QUANT

UND

10

DESCRIÇÃO

Layout Móveis para Escritório
Ltda

CNPJ: 28.278.483/0001-00

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 86.729.324/0002-61

UND QUANT

Indicadores Estatísticos
Indicadores de valores utilizados

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.870,00

R$ 18.700,00

R$ 2.280,00

R$ 22.800,00

R$ 2.485,00

R$ 24.850,00

R$ 2.211,66

R$ 22.116,60

R$ 313,14

14%

3

R$ 18.700,00

R$ 22.800,00

R$ 24.850,00

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS

Layout Móveis para Escritório
Ltda

BARBOSA & BARBOSA SERVICOS
E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 91.404.251/0001-97

CNPJ: 02.604.236/0001-62

CNPJ: 21.674.302/0001-15

Indicadores de valores utilizados

R$ 22.116,60

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 1.014,30

R$ 10.143,00

R$ 1.539,00

R$ 15.390,00

R$ 1.692,65

R$ 16.926,50

R$ 1.415,31

R$ 14.153,10

R$ 355,69

25%

3

R$ 10.143,00

R$ 15.390,00

R$ 16.926,50

VITRINE AMBIENTES PARA
ESCRITORIO LTDA - ME

QUALITECK INFORM

LUIS CESAR REIS - EPP

Indicadores Estatísticos

CNPJ: 05.684.135/0001-37

CNPJ: 18.136.904/0001-04

CNPJ: 93.920.361/0001-37

Indicadores de valores utilizados

R$ 14.153,10

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 2.900,00

R$ 29.000,00

R$ 2.900,00

R$ 29.000,00

R$ 2.900,00

R$ 29.000,00

R$ 2.900,00

R$ 29.000,00

R$ 0,00

0%

3

R$ 29.000,00

VALOR TOTAL

ITEM

MOVESC COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

MILANFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAM

FACIMAQ COMERCIO E
SERVICOS DE LOCACAO DE
VEICULOS E TU
CNPJ: 08.618.346/0001-60

R$ 29.000,00

R$ 29.000,00

MAXIMUM COMERCIAL
RENATO FONTANA 00576582000 IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA - EPP
CNPJ: 30.834.830/0001-85

CNPJ: 12.467.682/0001-26

R$ 29.000,00
Indicadores Estatísticos
Indicadores de valores utilizados

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0007143-75.2019.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do
Estado do Acre.
Pagamento: 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.
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SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇO. Sofá 03 (dois) lugares, com braços estofados, almofadas
removíveis, estofadas com espuma injetada de alta pressão. Base em estrutura metálica composta
por tubos de aço com paredes de, no mínimo, 1 mm de espessura. Armações em peças de madeira
com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez compatível.
Revestimento na cor preta em courvin. As extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir
formas curvas e arredondadas. Dimensões mínimas: armação do assento com 2055 mm de largura,
685 mm de profundidade e 265 mm de altura; armação do encosto com 2055 mm de largura, 645
mm de altura e 75 mm de espessura; armação dos braços com 760 mm de comprimento, 560 mm
de altura e 110 mm de espessura. C4-004
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL GERAL

UND

5

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

PREÇO UNIT.

TOTAL

Preço Médio

Valor Global

Desvio
Padrão

Coef. de
Variação

Nº de Preços
Utilizados

R$ 3.762,59

R$ 18.812,95

R$ 3.762,59

R$ 18.812,95

R$ 3.770,00

R$ 18.850,00

R$ 3.765,06

R$ 18.825,30

R$ 4,28

0%

3

R$ 18.812,95
R$ 1.990.612,01

R$ 18.812,95

R$ 18.850,00

R$ 18.825,30

R$ 2.130.652,61

R$ 2.203.625,94

R$ 2.108.290,20

Rio Branco, 19 de novembro de 2019

Carlos Fonseca Cassiano da Cunha
Técnico Judiciário
Dala Maria Castelo Nogueira
Gerente de Contratação

