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AVISO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/ALE-RO 

(Caráter emergencial - Art. 24, IV, e 26, § u., incs. II e III, da Lei 8666/93) 
Processo Administrativo nº 0005570/2020-45 

 
 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Transporte Inter-
Hospitalar de Pacientes, com disponibilização de Veículo/Ambulância de Suporte Básico Tipo 
“D” (Motorista/Socorrista), para atender as necessidades dos municípios de  Buritis, Cacoal, 
Guajará Mirim, Jaru, Ji Paraná, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Porto 
Velho, Rolim de Moura, São Miguel e Vilhena  em caráter emergencial, para o 
enfrentamento do Corona vírus (COVID -19) conforme disposto na Lei nº 13.979/2020, por um 
período de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período.  
 
Prazo para recebimento dos documentos de habilitação e proposta de preços: até às 
10h00min., do dia 21/05/2020 - (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF).  
 
Os documentos de habilitação e proposta de preços devem atender a todas as exigências do 
Termo de Referência.  
 
Tendo em vista o Decreto Estadual 24.887, de 23/03/2020, que declara Estado de 
Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, os documentos de 
habilitação e proposta deverão ser enviados exclusivamente via correio eletrônico, e-mail: 
cpl@ale.ro.gov.br até a data e horário estipulados na forma prevista neste aviso. 
 
O licitante receberá resposta ao e-mail enviado confirmando o recebimento. A licitante deverá 
informar no cabeçalho do e-mail (assunto) o número do Chamamento e no corpo do e-mail os 
dados da empresa. 
 
As propostas recebidas serão abertas no dia e hora informados acima. A relação contendo 
razão social, CNPJ e valor da proposta será publicada no portal www.al.ro.leg.br/licitacoes. 
 
O proponente deverá apresentar Planilha de Composição de custos, demonstrando custos 
relativos à mão-de-obra, encargos, insumos, custos indiretos, lucros, dentre outros que achar 
necessário.  
 
A apresentação da proposta não vincula a contratação por parte da Administração.  
 
Maiores informações serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação-CPL no 
telefone (69)3218-1496 ou pelo e-mail: cpl@ale.ro.gov.br, sendo que o Termo de Referência 
e demais documentos pertinentes ao presente aviso estarão disponíveis no Portal 
www.al.ro.leg.br/licitacoes. 
 

Porto Velho-RO, 15 de maio de 2020. 
 

 
Selma Rodrigues Guerra 
Presidente CPL/ALE/RO 
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