
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000015/2015

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A

CNPJ:  08.816.067/0001-00

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO, 1375 - BUTANTÃ - SÃO PAULO - SP - CEP: 05423905

ANEXO - CONTRATO Nº 000015/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000001496

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2015 103260/2014

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

SEGURO DE VEÍCULO - MQC 4130
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: m  benz masca granmidi (ônibus)
chassi: 9bm3840677b515851
combustível: diesel comum
placa: mqc 4130
ano/modelo: 2006/2007
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 150 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$4.681,74

1.250,001,00 1.250,00SV006021

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA MQI 9059
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: m  benz/ of 1318 (ônibus)
chassi: 9bm384088wb173406
combustível: diesel comum
placa: mqi 9059
ano/modelo: 1998/1998
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$5.373,85

1.090,001,00 1.090,00SV007020

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA MSP 9133
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: iveco/city class 70 c 16

825,001,00 825,00SV012029
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chassi: 93zl68b01b8421500
combustível: diesel comum
placa: msp 9133
ano/modelo: 2010/2011
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$7.237,59

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA MSP 9134
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: vw/15 190 eod e  s  ore
chassi: 9532882w8br121063
combustível: diesel comum
placa: msp 9134
ano/modelo: 2010/2011
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$8.488,19

1.390,001,00 1.390,00SV013024

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA MSP 9144
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: iveco/city class 70 c 16
chassi: 93zl68b01a8412302
combustível: diesel comum
placa: msp 9144
ano/modelo: 2010/2010
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$6.945,08

940,001,00 940,00SV016030

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA MSP 9145
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: iveco/city class 70 c 16
chassi: 93zl68b01a8412292
combustível: diesel comum

945,001,00 945,00SV017027
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placa: msp 9145
ano/modelo: 2010/2010
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$7.037,67

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA OCV 3951
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: vw/15 190 eod e  s  ore
chassi: 9532882w3cr234906
combustível: diesel comum
placa: ocv 3951
ano/modelo: 2011/2012
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 80 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$10.272,96

1.390,001,00 1.390,00SV022023

SEGURO DE VEÍCULO – PLACA OCV 3938
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
marca/modelo: vw/15 190 eod e  s  ore
chassi: 9532882w8br134170
combustível: diesel comum
placa: ocv 3938
ano/modelo: 2011/2011
secretaria municipal de educação

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo  tabela
fipe  publica pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 150 000 00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 30 000 00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
- com franquia de no máximo r$8.671,79

1.570,001,00 1.570,00SV030022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              9.400,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              9.400,00

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA:                        9.400,00
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