ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO,
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Comparação de Preços
A Secretaria De Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça E Direitos
Humanos convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas
para aquisição de 02(dois) veículos para a SDSTJDH. A presente contratação
integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), viabilizado com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Especificações Técnicas
1) Veículo utilitário tipo Caminhonete/Pick-up, capacidade 05(cinco)
passageiros, ano-modelo 2018 Zero KM, cor branca, 04(quatro)
portas, com as seguintes características mínimas: potência mínima
120 CV, air bag duplo, freios ABS, tração 4X2, câmbio manual
05(cinco) marchas à frente e 01(um) ré, direção elétrica ou
hidráulica, rodas mínimo aro 14, ar condicionado, desembaçador de
vidro traseiro, travas elétricas em todas as portas, combustível
gasolina/etanol (flex) ou diesel, computador de bordo, rádio
CD/MP3, capacidade de carga mínima 700 kg, protetor de carter,
tapetes de borracha, capota marítima, equipados com os demais itens
da legislação de trânsito brasileira, garantia mínima 01 (um) ano.
Quantidade: 01 unidade.
2) Veículo mini van/multivan, capacidade 07 (sete) lugares,
ano/modelo 2018 Zero KM, cor branca, potência mínima do motor
106 CV, air bag duplo, freios ABS, câmbio manual com 05 (cinco)
marchas e 01 (um ) ré, direção elétrica ou hidráulica, rodas com no
mínimo aro 14, ar condicionado, desembaçador de vidro traseiro,
travas elétricas em todas as portas, combustível gasolina/etanol
(flex), computador de bordo, rádio CD/MP3, capacidade mínima
porta malas 500 (quinhentos) litros, protetor de carter, tapetes de
borracha, equipados com os demais itens da legislação de trânsito
brasileira, garantia mínima 01 (um) ano.
Quantidade: 01 unidade.

Observações:
As propostas deverão ser enviadas à SDSTJDH A/C Escritório de
Projetos/CEL até o dia 25/07/2018 às 17 horas por e-mail, em papel
timbrado da empresa, CNPJ, endereço, prazo de validade das
propostas, garantia, telefone/contatos e demais informações que
julgarem necessárias.
Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias.
E-mail: ep-cel@sdstjdh.rs.gov.br
Telefone: (51) 3288-7376
CNPJ/SDSTJDH: 13.095.667/0001-67
Porto Alegre, 17/07/2018.

