
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000055/2015

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ:  90.180.605/0001-02

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP: 28460000

ANEXO - CONTRATO Nº 000055/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000001655

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000079/2015 002996/2015

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

SEGURO DE VEICULO -  PLACA OVH 6262
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: fiat/siena essence 1.6
chassi: 9bd197163e3145231
combustível: álcool/gasolina
placa: ovh 6262
ano/modelo: 2013/2014
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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 10.000,00 por
pessoa;
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
e a passageiros;
- cobertura de vidros completos franquia maxima permitida r$
120,00
- farois, lanternas e retrovisores franquia maxima permitida
r$ 90,00;
- com franquia de no máximo r$ 2.473,44

298,001,00 298,00SV001003

SEGURO DE VEICULO - OVL 3350
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 granmidi rural escolar (ônibus) 44 alunos;
chassi: 9532e82w8er434725
combustível: diesel
placa: ovl 3350
ano/modelo: 2014/2014
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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 10.000,00 por
pessoa;
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
e a passageiros;

1.590,001,00 1.590,00SV002001
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- cobertura de vidros completos franquia maxima permitida r$
250,00
- farois, lanternas e retrovisores franquia maxima permitida
r$ 150,00;
- com franquia de no máximo r$ 4.681,74

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVH 6261
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12(doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo
veículo: fiat strada working
chassi: 9bd27805md7728831
renavam: 00589172573
combustível: alcool/gasolina
placa: ovh 6261/es
ano/modelo: 2013/2013
secretaria municipal de educação

condições:
cobertura de 100% do valor de mercado do veículo, tabela
fipe, publicada pelo valor do jornal econômico;
cobertura de rcf danos materiais: r$ 100.000,00
cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
cobertura de app - morte/invalidez: r$10.000,00 por pessoa;
com assistência 24horas com socorro mecanico e guincho e
a passageiros;
- cobertura de vidros completos franquia maxima permitida r$
120,00
- farois, lanternas e retrovisores franquia maxima permitida
r$ 90,00;
com franquia de no máximo r$ 1540,73

299,001,00 299,00SV003002

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              2.187,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              2.187,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA OVH 6256
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/voyage tl mb s 1.6
chassi: 9bwdb45uxft075302
combustível: álcool/gasolina
placa: ovh 6256
ano/modelo: 2014/2015
secretaria municipal de fazenda

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo tabela
fipe publicada pelo valor do jornal economico
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 10.000,00
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
ilimitado e a passageiros;
- cobertura de vidros completos franquia maxima permitida r$
120,00
- farois, lanternas e retrovisores franquia maxima permitida
r$ 90,00;
- com franquia de no máximo r$2.473,44

350,001,00 350,00SV006005

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              350,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              350,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

SEGURO DE VEÍCULO - PLACA OCV 3940
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/voyage 1.6 confort line
chassi: 9bwdb45u6ct041353
combustível: álcool/gasolina
placa: ocv 3940
ano/modelo: 2011/2012
secretaria municipal de meio ambiente e segurança publica

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo, tabela
fipe, publica pelo valor do jornal economico;
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 10.000,00 por
pessoa;
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e guincho
e a passageiros;
- cobertura de vidros completos franquia maxima permitida r$
120,00
- farois, lanternas e retrovisores franquia maxima permitida
r$ 90,00;
- com franquia de no máximo r$ 1540,73

300,001,00 300,00SV005006

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              300,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              300,00

GENTE SEGURADORA SA:                        2.837,00
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