
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000039/2018

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ:  90.180.605/0001-02

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP: 90020060

ANEXO - CONTRATO Nº 000039/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002120

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000031/2018 002823/2017

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA RENAULT MODELO
L2H2 2018/2018 - CARRO 01
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

descrição do veículo
veículo: renault modelo l2h2 (0km)
ano/modelo: 2018/2018
secretaria municipal de saúde

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$ 10.000,00 por
passageiro/pessoa
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e
guincho;
- com franquia de no máximo r$ 6.636,02

- o seguro deverá cobrir, somente no caso de perca total do
veículo, os equipamentos abaixo relacionados.

01 - banco lateral, escamoteável, tipo baú, em madeira de
compensado naval - r$ 221,99
02 - armário para acondicionamento de equipamentos em
madeira de compensado naval - r$ 1.100,00(cada)
01 - alargador - r$ 91,00
01 - tesoura de corte - r$ 1.200,00
01 - maca tipo articulável em alumínio e com rodas - r$
3.950,00
02 - extintor de incêndio pó abc de 6 kg - r$ 86,00 cada
03 - cone de segurança de trânsito em plástico - r$ 86,00
cada
01 - lanterna portátil - r$ 111,00
01 - cadeira de resgate - r$ 1.290,00
03 - cinto de segurança e tirantes - r$ 40,00 cada
01 - rádio móvel - r$ 400,00
01 - rádio portátil - r$ 154,00
01 - transceptores de rádio móvel - r$ 3.373,00
01 - gps - r$ 447,00
01 - sirene - r$ 190,00
01 - controle de sirene - r$ 90,00

6.000,001,00 6.000,00SV003
GENTE

SEGURADO
RA

040

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA RENAULT MODELO
L2H2 2018/2018 - CARRO 02
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veiculo com vigencia de 12 (doze) meses
conforme veiculo e condições abaixo:

6.000,001,00 6.000,00SV004
GENTE

SEGURADO
RA

041

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição do veículo
veículo: renault modelo l2h2 (0km)
ano/modelo: 2018/2018
secretaria municipal de saúde

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$ 10.000,00 por
passageiro/pessoa
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e
guincho;
- com franquia de no máximo r$ 6.636,02

- o seguro deverá cobrir, somente no caso de perca total do
veículo, os equipamentos abaixo relacionados.

01 - banco lateral, escamoteável, tipo baú, em madeira de
compensado naval - r$ 221,99
02 - armário para acondicionamento de equipamentos em
madeira de compensado naval - r$ 1.100,00(cada)
01 - alargador - r$ 91,00
01 - tesoura de corte - r$ 1.200,00
01 - maca tipo articulável em alumínio e com rodas - r$
3.950,00
02 - extintor de incêndio pó abc de 6 kg - r$ 86,00 cada
03 - cone de segurança de trânsito em plástico - r$ 86,00
cada
01 - lanterna portátil - r$ 111,00
01 - cadeira de resgate - r$ 1.290,00
03 - cinto de segurança e tirantes - r$ 40,00 cada
01 - rádio móvel - r$ 400,00
01 - rádio portátil - r$ 154,00
01 - transceptores de rádio móvel - r$ 3.373,00
01 - gps - r$ 447,00
01 - sirene - r$ 190,00
01 - controle de sirene - r$ 90,00

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVF 8982
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: ford 350l alltech ambulância (uti)
chassi: wfoxxptcfctd18378
combustível: diesel
placa: ovf 8982
ano/modelo: 2012/2012
secretaria municipal de saúde

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$30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 6.636,02

- o seguro deverá cobrir, somente no caso de perca total do
veículo, os equipamentos abaixo relacionados.

01 - bomba de infusão - med pump mp - 20	- r$ 3.190,33
01 - ventilador pulmonar - microtak 920 (resgate) - r$

7.341,001,00 7.341,00SV029
GENTE

SEGURADO
RA

042

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

6.000,00
01 - oxímetro de pulso oxf -10 - r$ 3.158,75
01 - cardioversor bifásico laif 400 plhs - futura r$ 11.846,00
01 - laringoscópio adulto completo - r$ 616,00
01 - cadeira de rodas - sitmed life tranport - r$ 1.292,00
01 - rádio comunicador vngt - r$ 280,00
01 - painel iluminação interna - r$ 499,90
02 - extintor de incêndio - resil grande -  r$ 132,00 (cada)
01 - extintor de incêndio - resil pequeno - r$ 52,10
01 - prancha resgate - r$ 179,90
01 - maca móvel - r$ 2.249,00
01 - cabo de recarga bateria interna - r$ 29,50
01 - nebulizador g. tech - r$ 105,36
01 - bateria grande 150 ap - r$ 610,36
01 - cilindro de oxigênio o2 transporte 15 litros - r$ 924,00
01 - cilindro de oxigênio o2 transporte 16 litros - r$ 924,00
02 - cilindro de oxigênio o2 transporte 03 litros (regulador
com fluxometro e cateter nasal) - r$ 722,00 (cada)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              19.341,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              19.341,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

SEGURO DE VEICULO   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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 3.522,89

1.685,001,00 1.685,00SV001
GENTE

SEGURADO
RA

014

SEGURO DE VEICULO -  PLACA OYF 9074
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/doblo attractiv 1.4
chassi: 9bd119707e1116599
combustível: álcool/gasolina
placa: oyf- 9074
ano/modelo: 2014/2014
secretaria municipal: de saúde

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

985,001,00 985,00SV002
GENTE

SEGURADO
RA

037

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cobertura de app morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

SEGURO DE VEICULO - 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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez por passageiro: r$
30.000,00
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 3.141,50

1.250,001,00 1.250,00SV005
GENTE

SEGURADO
RA

009

SEGURO DE VEICULO - PLACA MRU 6484
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/gol 1.0 giv
espécie/ tipo: pas/automóvel/n.aplic.
chassi: 9bwaa05w4ap032463
combustível: alcool / gasolina
placa: mru 6484
ano/modelo: 2009/2010
secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social

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$30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

750,001,00 750,00SV010
GENTE

SEGURADO
RA

007

SEGURO DE VEICULO - PLACA MRU 6488
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/uno mille way econ
chassi: 9bd15844aa6332964
combustível: álcool/gasolina
placa: mru- 6488
ano/modelo: 2009/2010
secretaria municipal: de saúde

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

750,001,00 750,00SV011
GENTE

SEGURADO
RA

025

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

SEGURO DE VEICULO - PLACA MSB 3616
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: marcopolo/volare
chassi: 93pb55m10dc044619
combustível: diesel comum
placa: msb 3616
ano/modelo: 2012/2013
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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 4.035,77

1.380,001,00 1.380,00SV012
GENTE

SEGURADO
RA

019

SEGURO DE VEICULO - PLACA MSO 1530
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: ambulância fiat doblô 1.8
chassi: 9bd223155a2018218
combustível: álcool/gasolina
placa: mso-1530
ano/modelo: 2010/2010
secretaria municipal: saúde

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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

3.565,001,00 3.565,00SV013
GENTE

SEGURADO
RA

026

SEGURO DE VEICULO - 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
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$ 100.000,00

1.240,001,00 1.240,00SV014
GENTE

SEGURADO
RA

017

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.209,88

SEGURO DE VEICULO - 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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 3.275,63

1.429,001,00 1.429,00SV015
GENTE

SEGURADO
RA

013

SEGURO DE VEICULO - PLACA MSP 9138
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/strada working cd
chassi: 9bd27804mb7325889
combustível: álcool/gasolina
placa: msp- 9138
ano/modelo: 2010/2011
secretaria municipal: de saúde

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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

1.200,001,00 1.200,00SV016
GENTE

SEGURADO
RA

035

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCV 3937
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/uno mille way econ
chassi: 9bd15844ac6701351
combustível: álcool/gasolina
placa:  ocv - 3937
ano/modelo: 2012/2012
secretaria municipal: de saúde

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

850,001,00 850,00SV019
GENTE

SEGURADO
RA

028

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
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- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

SEGURO DE VEICULO - 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 interior e transportes

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$ 30.000,00 por
passageiro;
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1540,73

790,001,00 790,00SV020
GENTE

SEGURADO
RA

023

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCV 3944
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/uno mille way econ
chassi: 9bd15844ac6701555
combustível: álcool/gasolina
placa:  ocv - 3944
ano/modelo: 2012/2012
secretaria municipal: de saúde

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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

850,001,00 850,00SV021
GENTE

SEGURADO
RA

029

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCV 3950
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: 93zl68b01c8434330
combustível: diesel comum
placa: ocv 3950
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$ 100.000,00

1.450,001,00 1.450,00SV022
GENTE

SEGURADO
RA

018
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- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia reduzida

SEGURO DE VEICULO - 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$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 3.522,89

1.429,001,00 1.429,00SV023
GENTE

SEGURADO
RA

015

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCV 3955
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/unomillewayecon
chassi: 9bd15844ad6795775
combustível: álcool/gasolina
placa: ocv-3955
ano/modelo: 2012/2013
secretaria municipal: de saúde

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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas com socorro mecânico e
guincho;
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

848,001,00 848,00SV024
GENTE

SEGURADO
RA

034

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCX 0814
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/uno mille way econ
chassi: 9bd15844ad6704470
combustível: álcool/gasolina
placa:  ocx - 0814
ano/modelo: 2012/2013
secretaria municipal: de saúde

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veículo, tabela
fipe, publicada pelo valor do jornal econômico;

848,001,00 848,00SV025
GENTE

SEGURADO
RA

030

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- cobertura de rcf danos materiais: r$ 100.000,00
- cobertura de rcf danos corporais: r$ 100.000,00
- cobertura de app morte/invalidez: r$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCX 0815
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/uno mille way econ
chassi: 9bd15844ad6704473
combustível: álcool/gasolina
placa:  ocx - 0815
ano/modelo: 2012/2013
secretaria municipal: de saúde

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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

848,001,00 848,00SV026
GENTE

SEGURADO
RA

031

SEGURO DE VEICULO - PLACA OCX 0816
contratação de empresa especializada em administração de
seguro de veículos com vigência de 12 (doze) meses
conforme veículo e condições abaixo:

descrição do veículo:
marca/modelo: fiat/uno mille way econ
chassi: 9bd15844ad6704471
combustível: álcool/gasolina
placa:  ocx - 0816
ano/modelo: 2012/2013
secretaria municipal: de saúde

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$ 30.000,00
- com assistência 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

848,001,00 848,00SV027
GENTE

SEGURADO
RA

032

SEGURO DE VEICULO - 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

930,001,00 930,00SV030
GENTE

SEGURADO
RA

021
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- 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

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
espécie/ tipo: pas/automóvel/n.aplic.
chassi: 9bd197163e3145231
combustível: alcool / 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$30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

850,001,00 850,00SV032
GENTE

SEGURADO
RA

010

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVL 3342
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 trend line mb s 1.6
chassi: 9bwdb45u7ft111057
combustível: álcool/gasolina
placa: ovl 3342
ano/modelo: 2015/2015
secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social

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$ 30 000 00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.473,44

1.150,001,00 1.150,00SV036
GENTE

SEGURADO
RA

006

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVL 3345
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/gol special mb
espécie/ tipo: pas/automóvel/n.aplic.
chassi: 9bwaa45u6gt005951
combustível: alcool / gasolina
placa: ovl 3345
ano/modelo: 2015/2016
secretaria municipal de educação
condições:

1.150,001,00 1.150,00SV037
GENTE

SEGURADO
RA

012
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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$30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

SEGURO DE VEICULO - PLACA OYF 1804
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/ strada / working
espécie/ tipo: car/caminhonete/c. aberta
chassi: 9bd578141e7821795
combustível: alcool/gasol
placa: oyf 1804
ano/modelo: 2014/2014
secretaria municipal de agricultura

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$30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,75

1.180,001,00 1.180,00SV038
GENTE

SEGURADO
RA

003

SEGURO DE VEICULO PLACA OVH 6261
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/strada working
chassi: 9bd27805md7728831
combustível: álcool/gasolina
placa: ovh 6261
ano/modelo: 2013/2013
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$ 30.000,00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 1.540,00

1.140,001,00 1.140,00SV042
GENTE

SEGURADO
RA

011

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              29.395,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              29.395,00

GENTE SEGURADORA SA:                        48.736,00
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