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Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
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Objeto: Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
MAPA DE PREÇOS



ITEM



DESCRIÇÃO DETALHADA


ESTIMATIVA DE DESPESA
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
TICKET SOLUCOES HDFGT
S/A
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

Indicadores Estatísticos



CNPJ: 28.008.410/0001-06
CNPJ: 03.506.307/0001-57
CNPJ: 00.604.122/0001-97
CNPJ: 05.340.639/0001-30
CNPJ: 27.284.516/0001-61
Indicadores de valores utilizados



PERCENTUAL OFERTADO
PERCENTUAL OFERTADO
PERCENTUAL OFERTADO
PERCENTUAL OFERTADO
PREÇO UNIT.
TOTAL
Preço Médio
Preço Global
Desvio Padrão
Coef. de Variação
Nº de Preços Utilizados





1
Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum e/ou aditivada, diesel comum e/ou diesel S10, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais, barcos e grupo de geradores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.





R$ 1.010.236,47
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Rio Branco, 24 de março de 2022
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Carlos Fonseca Cassiano da Cunha
Técnico Judiciário
 Hélio Carvalho
Gerência de Contratação

