
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000009/2019

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ:  90.180.605/0001-02

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

ANEXO - CONTRATO Nº 000009/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002228

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000006/2019 002628/2018

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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

8.372,071,00 8.372,07SV004002

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:

descrição do veículo

8.301,401,00 8.301,40SV005004

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
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              16.673,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              16.673,47

GENTE SEGURADORA SA:                        16.673,47
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