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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

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 20

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação

Processo: 0005038-57.2021.8.01.0000

Indicadores Estatísticos

MAPA DE PREÇOS

MAX MOVEIS

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.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

SANTA TEREZINHA COMERCIO 
DE MOVEIS EIRELI

GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS

CNPJ: 04.063.503/0001-67 Indicadores de valores utilizadosCNPJ: 26.454.663/0001-70

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36

UND 40

2 R$ 1.457,40 R$ 29.148,00

1 4

R$ 1.772,00 R$ 35.440,00 R$ 1.900,00 R$ 38.000,00 R$ 1.736,35 R$ 34.727,00 R$ 193,40 11% 4

R$ 84.000,00 R$ 1.860,50 R$ 74.420,00 R$ 371,32 19%R$ 2.000,00 R$ 80.000,00 R$ 2.100,00 R$ 2.035,00 R$ 81.400,00

R$ 36.320,00R$ 1.816,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

JOAO L MARANGON
2P COMERCIO E SERVICOS EM 

MOVEIS EIRELI
MAX MOVEIS TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.273.355/0001-48 CNPJ: 24.476.378/0001-24 CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizados

2P COMERCIO E SERVICOS EM 
MOVEIS EIRELI

CNPJ: 24.476.378/0001-24

R$ 1.307,00 R$ 52.280,00



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 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
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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
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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.

32UND

UND 30 R$ 964,60 R$ 28.938,00 R$ 931,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

4

S V NOGUEIRA EIRELI

CNPJ: 02.799.522/0001-20

R$ 144,55 13% 43

R$ 51.840,00 R$ 2.000,00 R$ 64.000,00 R$ 2.500,00 R$ 80.000,00 R$ 2.140,50 R$ 68.496,00 R$ 412,64

R$ 27.930,00 R$ 1.200,00 R$ 36.000,00 R$ 1.072,40 R$ 32.172,00

19% 4

JOAO L MARANGON
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI
Indicadores Estatísticos

CNPJ: 26.273.355/0001-48 CNPJ: 04.063.503/0001-67 Indicadores de valores utilizados

R$ 1.620,00

R$ 1.194,00 R$ 35.820,00

R$ 2.442,00 R$ 78.144,00

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 84.328.228/0001-03

UND QUANT

S V NOGUEIRA EIRELI
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI
MAX MOVEIS TECMAQ LTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 04.063.503/0001-67 CNPJ: 26.454.663/0001-70 CNPJ: 04.108.775/0001-36 Indicadores de valores utilizadosITEM ESPECIFICAÇÃO



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
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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.
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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.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

S V NOGUEIRA EIRELI JOAO L MARANGON MAX MOVEIS Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 26.273.355/0001-48 CNPJ: 26.454.663/0001-70 Indicadores de valores utilizados

R$ 1.975,40 R$ 63.212,80 R$ 2.000,00 R$ 64.000,00

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

S V NOGUEIRA EIRELI
2P COMERCIO E SERVICOS EM 

MOVEIS EIRELI
MAX MOVEIS Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 24.476.378/0001-24 CNPJ: 26.454.663/0001-70 Indicadores de valores utilizados

8%

7

5

6

UND 32 R$ 73.184,00 4R$ 179,97

R$ 2.190,00

5 R$ 2.630,00UND

10

R$ 2.287,00

UND 16% 4

R$ 13.150,00 R$ 3.109,00 R$ 15.545,00 R$ 4.000,00 R$ 20.000,00 R$ 3.424,75 R$ 17.123,75 R$ 670,50 19% 4

R$ 3.200,00 R$ 32.000,00 R$ 2.797,35 R$ 27.973,50 R$ 450,41R$ 21.900,00 R$ 2.731,40 R$ 27.314,00

R$ 2.143,10 R$ 68.579,20R$ 2.310,00 R$ 73.920,00

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36

R$ 3.068,00 R$ 30.680,00

R$ 3.960,00 R$ 19.800,00

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36



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.

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
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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 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

PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL PREÇO UNIT. TOTAL Preço Médio Preço Global Desvio Padrão
Coef. de 
Variação

Nº de Preços 
Utilizados

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

S V NOGUEIRA EIRELI
TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS LTDA
MAX MOVEIS Indicadores Estatísticos

CNPJ: 02.799.522/0001-20 CNPJ: 84.328.228/0001-03 CNPJ: 26.454.663/0001-70 Indicadores de valores utilizados

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT

MILAN MOVEIS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA

MAX MOVEIS Indicadores Estatísticos

CNPJ: 00.300.400/0001-12 CNPJ: 84.328.228/0001-03 CNPJ: 26.454.663/0001-70 Indicadores de valores utilizados

8

9

5 R$ 3.900,00

15 R$ 2.024,00

UND

UND

12% 4

R$ 30.360,00 R$ 1.692,00 R$ 25.380,00 R$ 2.520,00 R$ 37.800,00 R$ 2.165,00 R$ 32.475,00 R$ 416,70 19% 4

R$ 4.800,00 R$ 24.000,00 R$ 4.299,75 R$ 21.498,75 R$ 553,81R$ 19.500,00 R$ 3.747,00 R$ 18.735,00 R$ 4.752,00 R$ 23.760,00

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36

R$ 2.424,00 R$ 36.360,00

TECMAQ LTDA

CNPJ: 04.108.775/0001-36


