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1

CINTO TÁTICO : Características: Cor areia. Tecido interno em

cordura 500 resinado; Revestimento parcial com fecho de contato, para

regulagem do tamanho; Lâmina interna em poliamida, com acolchoado

em EVA; Fivela em nylon natural com trava tripla (2 pontos laterais e 1

botão central click de pressão); Fitas e viés em poliamida. Medidas

aproximadas: Comprimento: Ajustável em +/- 10 cm- P – 95 cm | M –

105 cm | G - 115 cm | GG – 125 cm- Largura: 50 mm- Espessura: 6 mm.

Peso: 0,190 g.

UND 51 R$ 120,00 R$ 6.120,00 R$ 125,00 R$ 6.375,00 R$ 128,50 R$ 6.553,50 R$ 137,00 R$ 6.987,00 R$ 127,62 R$ 6.508,62 R$ 7,16 5% 4
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2

Coldre de cintura - DESTRO: Especificações: Sistema de travamento

duplo, sistema de abertura automática com alça anti-arrebatamento

Thumb-Break e trava de saque rápido com semi-automática,

proporcionando maior agilidade e segurança no saque; Fabricado em

polímero de alta resistência na cor areia ; Catraca rotativa que possibilita

a rotação do coldre, para ajuste do ângulo e maior conforto no manuseio

do equipamento. Possibilidade também de fixação do equipamento em

outras bases compatíveis com catraca; Revestimento interno em

flocagem, proporciona maior proteção, diminui o atrito entre arma e

equipamento, evitando o desgaste de ambos; Adaptador para ajuste da

trava, compatibilidade com outros tamanhos de guarda-mato; Passador

de cinto de até 55mm; Fita emborrachada aderente com 90cm de

comprimento e fecho de 3 pontos. Itens inclusos: 01 coldre- 01 adaptador

de cintura- 01 adaptador de ajuste interno- 02 chaves para ajustes- 01 fita

de fixação para perna: Medidas do coldre: Comprimento: 22 cm- Altura:

9,5 cm- Espessura: 11 cm- Peso: 0,375 g.

UND 44 R$ 240,00 R$ 10.560,00 R$ 300,00 R$ 13.200,00 R$ 235,45 R$ 10.359,80 R$ 240,00 R$ 10.560,00 R$ 253,86 R$ 11.169,84 R$ 30,83 12% 4
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3

Coldre de cintura - CANHOTO: Especificações: Sistema de travamento 

duplo, sistema de abertura automática com alça anti-arrebatamento

Thumb-Break e trava de saque rápido com semi-automática,

proporcionando maior agilidade e segurança no saque; Fabricado em

polímero de alta resistência na cor areia ; Catraca rotativa que possibilita

a rotação do coldre, para ajuste do ângulo e maior conforto no manuseio

do equipamento. Possibilidade também de fixação do equipamento em

outras bases compatíveis com catraca; Revestimento interno em

flocagem, proporciona maior proteção, diminui o atrito entre arma e

equipamento, evitando o desgaste de ambos; Adaptador para ajuste da

trava, compatibilidade com outros tamanhos de guarda-mato; Passador

de cinto de até 55mm; Fita emborrachada aderente com 90cm de

comprimento e fecho de 3 pontos. Itens inclusos: 01 coldre- 01 adaptador

de cintura- 01 adaptador de ajuste interno- 02 chaves para ajustes- 01 fita

de fixação para perna: Medidas do coldre: Comprimento: 22 cm- Altura:

9,5 cm- Espessura: 11 cm- Peso: 0,375 g.

UND 7 R$ 240,00 R$ 1.680,00 R$ 241,00 R$ 1.687,00 R$ 235,35 R$ 1.647,45 R$ 312,83 R$ 2.189,81 R$ 257,29 R$ 1.801,03 R$ 37,11 14% 4

CNPJ: 03.291.912/0001-58CNPJ: 61.182.424/0001-09

 MULTISEG UNIFORMES E 
EQUIPAMENTOS LTDA

 O.FILIZZOLA & CIA LTDA

CNPJ: 18.397.808/0001-10CNPJ: 61.182.424/0001-09

 A.L. FORCE COMERCIALLTDA Indicadores Estatísticos

CNPJ: 29.463.887/0001-36 CNPJ: 20.596.450/0001-04 Indicadores de valores utilizadosITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

IANCA GLANAIARA N S EIRELLI

CNPJ: 29.926.189/0001-20 Indicadores de valores utilizados

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

CNPJ: 29.463.887/0001-36DESCRIÇÃO UND QUANT

IANCA GLANAIARA N S EIRELLI

IANCA GLANAIARA N S EIRELLI

ITEM

MILITAR DEFENSE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

SEGURANCA - EIRELI

 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA

JOSE DORIVALDO LOPES DOS SANTOS Indicadores Estatísticos

CNPJ: 29.463.887/0001-36 CNPJ: 33.916.854/0001-71 CNPJ: 29.926.189/0001-20 CNPJ: 08.827.377/0001-20 Indicadores de valores utilizados

MAPA DE PREÇOS

Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação

Processo: 0001220-63.2022.8.01.0000

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes táticos  e acessórios de identificação visual para  para agentes da Polícia Judicial do TJAC, uma vez que atualmente não há contrato/ata vigente para aquisição de uniformes que estejam adequados à Resolução nº 379 CNJ,  de 15/03/2021 , que dispõe sobre o uso de uniformes e acessórios de identificação visual para inspetores e agentes da Polícia Judicial do Poder 
Judiciário.

VALOR TOTAL R$ 18.360,00 R$ 21.262,00 R$ 18.560,75 R$ 19.736,81 R$ 19.479,49

 O.FILIZZOLA & CIA LTDA
 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA
C C R TISO Indicadores Estatísticos



A confecção de Mapa de Preços obedeceu ao regramento do Manual de Contratações MAP-DILOG-001 que dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para  aquisição de bens e contratação de serviços em geral, que tem como fundamento a IN 73/2020, cujas fontes de pesquisa poderão ser:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Os preços cotados são submetidos ao processo de inferência estatística, conforme metodologia abaixo:

O processo é dividido em 3 etapas:

                            1. Identificação dos valores extremos (Box Plot);
                            2. Verificação da qualidade dos dados que estão entre os extremos (Coeficiente de Variação);
                            3. Estimar o grau de confiança para o valor de referência.

A qualidade da pesquisa é definida para cada item pesquisado, a partir do coeficiente de variação de até 25% para a validação do preço de referência;

A planilha de elaboração do Mapa de Preços, marca de verde as células com coeficiente de variação de até 25%, amarelo os de 26% a 30% e vermelho para os a partir de 31%.

Desta forma, nesta planilha não houveram preços excluídos por não atenderem aos critérios estatísticos definidos acima.


