
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000006/2019 - 06/02/2019 - Processo Nº 002628/2018

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

Endereço AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - CEP: 29055641

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - PLACA PPC 3764 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: i/vw amarok pat. se iii – manual; 4x4;
cabine dupla
chassi: wv1db42h5ea037915
combustível: diesel s10
placa: ppc 3764
ano/modelo: 2014/2014
secretaria municipal de meio ambiente e seguança pública
(defesa civil)

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 por
pessoa
- com assistencia 24 horas com socorro mecanico e
guincho
- com franquia de no máximo r$ 5.850,00

4.400,001 4.400,0000SV001724200005

Total do Lote:  4.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO – PLACA OVL-3343 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
chassi: 01053044507
combustível: álcool/gasolina
placa: ovl-3343
ano/modelo: 2015/2016
secretaria municipal de agricultura

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$ 1.540,75

1.950,001 1.950,0000SV001775400001

Total do Lote:  1.950,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000006/2019 - 06/02/2019 - Processo Nº 002628/2018

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

Endereço AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - CEP: 29055641

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - MITSUBISHI/L200 TRITON SPORT
GL 2.4 - 0 KM 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: mitsubishi/l200 triton sport gl 2.4 – manual;
4x4; cabine dupla
chassi: 93xljkl1tkcj17571
combustível: diesel s10
placa: o km
ano/modelo: 2018/2019
secretaria municipal de saúde (vigilância sanitária)

condições:
- cobertura de 100% do valor de mercado do veiculo valor
da nota fiscal r$
124.000,00
- 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
- com franquia de no máximo r$ 5.850,00

3.700,001 3.700,0000SV001781400006

Total do Lote:  3.700,00

Total Geral do Fornecedor:  10.050,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000006/2019 - 06/02/2019 - Processo Nº 002628/2018

Vencedor MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

CNPJ 61.074.175/0001-38

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 14261 - VILA GESTRUDES - São Paulo - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

SEGURO DE VEÍCULO MICROONIBUS MARCOLO VOLARE
(0KM) 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
combustível: diesel comum
placa: 0 km
ano/modelo: 2018/2018
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

8.900,001 8.900,0000SV0017756 MAPFRE00003

Total do Lote:  8.900,00

Total Geral do Fornecedor:  8.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000006/2019 - 06/02/2019 - Processo Nº 002628/2018

Vencedor GENTE SEGURADORA SA

CNPJ 90.180.605/0001-02

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

Contato (27) 3207-7345

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO – PLACA OYK-7779 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: i/m.benz 415 cdi univia a
chassi: 01149662341
combustível: s10
ano/modelo: 2017/2018
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

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

8.372,071 8.372,0700SV001775500002

Total do Lote:  8.372,07

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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

8.301,401 8.301,4000SV001775700004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000006/2019 - 06/02/2019 - Processo Nº 002628/2018

Vencedor GENTE SEGURADORA SA

CNPJ 90.180.605/0001-02

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

Contato (27) 3207-7345

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

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

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

Total do Lote:  8.301,40

Total Geral do Fornecedor:  16.673,47

Total Geral:  35.623,47
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