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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 007/2016/ALE/RO 
Processo Administrativo nº 17495/2015-86 

 
 

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, através da Comissão Permanente de Pregão - 
CPP, nomeada pelo ATO Nº 3588/2015-SRH/P/ALE, torna público para conhecimento dos interessados 
que na data, horário e locais indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, na forma de execução INDIRETA, regime de empreitada – PREÇO 
GLOBAL. 
 
BASE LEGAL:  Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00 e 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Resolução nº 152/2007/ALE, bem como à legislação correlata, e 
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e de abastecimento de combustíveis, tipo gasolina comum, álcool 
comum e óleo diesel para os veículos, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões eletrônicos 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 a frota de veículos, máquinas e equipamentos da ALE/RO, 
nos municípios do Estado de Rondônia, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de 
Referência, Edital e seus anexos. 

 
VALOR ESTIMADO: R$ 293.842,75 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais 
e setenta e cinco centavos). 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME's E EPP's, ( ) SIM (X) NÃO 

 
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E ANEXOS: a partir da data de divulgação do Edital no site 
www.licitacoes-e.com.br, até a data e horário da abertura da sessão pública, no dia 05 de maio de 2016, 
Hora: 09h00min; 
 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 05 de maio de 2016, Hora: 10h00min. 
ESCLARECIMENTOS: cpl@al.ro.leg.br  - Telefone: (0xx) 69-3216-2732 

 
Porto Velho/RO, 20 de abril de 2016. 

 
 
 

Everton José dos Santos Filho 
Pregoeiro ALE/RO 
Mat. 200160382 
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