Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
PROCESSO Nº: 0006891-67.2022.8.01.0000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objeto:
Aquisição de medalhas e bens complementares destinados a atender o cerimonial e eventos protocolares de caráter institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, notadamente quanto a instituição da nova Ordem do Mérito Judiciário
Entrega:
Conforme Termo de Referência anexo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE PREÇOS 
SEREP
ITEM
DESCRIÇÃO 
QUANT. 
Marcio Sandro Mallet Pezarim - CNPJ 04.743.532/0001-70
Nova Formalta Ind. E Com. CNPJ 14.550.838/0001-63
A.L. Nogueira Com. Serv. - CNPJ 10.400.122/0001-29
Indicadores Estatísticos






Indicadores de valores utilizados






Preço Médio
Total médio
Desvio Padrão
Coef. de Variação
1
Medalha tamanho 6X6cm suspenso por elos em metal dourado, acompanhada de estojo devidamente adequado para acondicionamento da peça, Grau
Grão colar
(acompanha estojo)
4
   1.750,00 
     7.000,00 
   1.600,00 
####
 1.500,00 
#####
         1.616,67 
               6.466,67 
   88,98 
5%
ITEM
DESCRIÇÃO 
QUANT. 
 Rema Arte Esporte ltda - CNPJ 93.280.592/0001-23 
 Saralegui & Trindade ltda CNPJ 04.372.903/0001-54 
 A.L. Nogueira Com. Serv. - CNPJ 10.400.122/0001-29 
Preço Médio
Total médio
Desvio Padrão
Coef. de Variação
2
Medalha tamanho 6X6cm suspensa por faixa banda (lateral) - faixa a tiracolo com 90 mm de largura, tecida em viscose chamalotada – nas cores verde, amarela e vermelha; 
Placa-broche - Medalha anterior medindo 4X4cm, sobreposta a um resplendor metálico dourado; Barreta - Base metálica revestida pelo mesmo tecido e cores da fita que sustenta a medalha. Ao centro da placa será fixado um botão igual ao botão de lapela do respectivo grau, adornado por dois laços dourados. No verso terá dois pinos de 7 (sete) milímetros de altura e 1 (um) milímetro de espessura para a colocação de duas presilhas de silicone de metal dourado e pontiagudos para fixação, protegidos por peças de silicone; Roseta - Modelo “Plissé” com fita forrando, tendo sobreposta a ela uma placa dourada com a mesma imagem do centro da insígnia, adornada com laço dourado; no verso um pino de metal dourado e pontiagudo protegido por uma peça de silicone para fixação;  Estojo devidamente adequado para acondicionamento do conjunto de peças que compõe o Grau Grã Cruz.
24
      937,56 
    22.501,44 
   1.498,00 
####
 1.200,00 
#####
         1.211,85 
             29.084,48 
 198,28 
16%
ITEM
DESCRIÇÃO 
QUANT. 
 CNO - CONSULTORIA NACIONAL DE OUTORGAS LTDA  - CNPJ 21.263.697/0001-63 
 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - CNPJ 04.743.532/0001-70 
 A.L. Nogueira Com. Serv. - CNPJ 10.400.122/0001-29 
Preço Médio
Total médio
Desvio Padrão
Coef. de Variação
3
Medalha tamanho 6X6cm suspensa por colar de fita - colar de fita tecido em viscose chamalotada com 400 mm de comprimento por 35 mm de largura, ao pescoço;
Barreta - Base metálica revestida pelo mesmo tecido e cores da fita que sustenta a medalha. Ao centro da placa será fixado um botão igual ao botão de lapela do respectivo grau, adornado por dois laços, sendo do lado direito na cor prata e do lado esquerdo na cor dourada. No verso terá dois pinos de 7 (sete) milímetros de altura e 1 (um) milímetro de espessura para a colocação de duas presilhas de silicone de metal dourado e pontiagudos para fixação, protegidos por peças de silicone;
Roseta - Modelo “Plissé” com fita forrando, tendo sobreposta a ela uma placa dourada com a mesma imagem do centro da insígnia, adornada por dois laços, sendo do lado direito na cor prata e do lado esquerdo na cor dourada; no verso um pino de metal dourado e pontiagudo protegido por uma peça de silicone para fixação; Estojo devidamente adequado para acondicionamento do conjunto de peças compõe o Grau Grande Oficial.
12
      358,00 
     4.296,00 
      350,00 
####
    520,00 
#####
            409,33 
               4.912,00 
   67,83 
16%
ITEM
DESCRIÇÃO 
QUANT. 
 CNO - CONSULTORIA NACIONAL DE OUTORGAS LTDA  - CNPJ 21.263.697/0001-63 
 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - CNPJ 04.743.532/0001-70 
 A.L. Nogueira Com. Serv. - CNPJ 10.400.122/0001-29 
Preço Médio
Total médio
Desvio Padrão
Coef. de Variação
4
Medalha medindo 4X4cm pendente de uma fita colocada ao lado esquerdo do peito - Fita adornada por botão com acabamento em tecido; Barreta - Base metálica revestida pelo mesmo tecido e cores da fita que sustenta a medalha. Ao centro da placa será fixado um botão igual ao botão de lapela do respectivo grau. No verso terá dois pinos de 7 (sete) milímetros de altura e 1 (um) milímetro de espessura para a colocação de duas presilhas de silicone de metal dourado e pontiagudos para fixação, protegidos por peças de silicone;
Roseta - Modelo “Plissé” com fita forrando, tendo sobreposta a ela uma placa dourada com a mesma imagem do centro da insígnia. No verso um pino de metal dourado e pontiagudo protegido por uma peça de silicone para fixação;
Estojo devidamente adequado para acondicionamento do conjunto de peças compõe o Grau Oficial.
12
      358,33 
     4.299,96 
      350,00 
####
    480,00 
#####
            396,11 
               4.753,32 
   51,46 
12%
ITEM
DESCRIÇÃO 
QUANT. 
 Wanjour Comercio de Metais e Jóias ltda - CNPJ 07.260.815/0001-59 
 Editora Gráfica Guarany CNPJ 26.425.181/0001-91 
 A.L. Nogueira Com. Serv. - CNPJ 10.400.122/0001-29 
Preço Médio
Total médio
Desvio Padrão
Coef. de Variação
5
Pasta para acondicionamento de Diploma e Histórico de Medalha, cuja gravação será fornecida pela contratante. Confeccionada em courotan na cor vermelha, medindo (fechada) 32 cm de largura x 24 cm de altura, espumada na parte externa, costurada em todo o seu contorno com linha da mesma cor da pasta, cantoneiras em metal dourado com 4 (quatro) mm de espessura e dimensões de 20 x 20 mm, com gravações em dourado a quente.  A figura será da medalha. A inscrição “PODER JUDICIÁRIO DO ACRE” ficará na parte centro superior, a 5 (cinco) cm da borda superior da pasta. A inscrição que designa a figura, também a ser fornecida pela contratante, ficará na parte centro inferior, a 5 (cinco) cm da borda inferior da pasta.  Parte interna: No lado esquerdo terá quatro cantoneiras de acetato grosso com corte angulado em 45° e dimensões de 4x4 cm para fixar o Diploma e, no lado direito, um encaixe de acetato de 0,2 (zero vírgula dois) mm de espessura e dimensões de 22 (vinte e dois) cm de largura por 31 (trinta e um) cm de altura, com uma borda lateral envolta por uma fita de 5 (cinco) mm de espessura do mesmo material da capa. Todo o acabamento será feito em costura com linha da mesma cor da pasta. 
60
      150,00 
     9.000,00 
      120,00 
####
    180,00 
#####
            150,00 
               9.000,00 
   21,21 
14%
TOTAL
 
 R$         54.216,47 
 
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, foram excluídos do cálculo os preços:
Item 1: JORGE CESAR SANTOS SOUZA R$ 2.000,0
Item 2: SARALEGUI & TRINDADE LTDA R$ 1.498,00; ANDREIA ARLETE WEISE FIM R$ 1.521,70 e ANDREIA ARLETE WEISE FIM R$ 1.521,70







Item 5: GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA R$ 62,00; FL BRINDS ARTE EM METAL PERSONALIZADO LTDA R$ 80,00 e ADRIANO O DE ALMEIDA - PRODUCOES R$ 90,00


















