
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000018/2021

GENTE SEGURADORA SA

CNPJ:  90.180.605/0001-02

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

ANEXO - CONTRATO Nº 000018/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002795

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000007/2021 003608/2020

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

SEGURO DE VEICULO - 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
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$ 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$ 2.301,45

1.013,001,00 1.013,000SV012022

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVL 3341
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: 9bwaa45uofp565424
combustível: álcool/gasolina
placa: ovl 3341
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$ 1.540,75

924,001,00 924,000SV018004

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

924,001,00 924,000SV019005
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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:
- 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 PPQ 6301
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: gm/onix 10mt joye
chassi: 9bgkl48uojb129420
combustível: álcool/gasolina
placa: ppq 6301
ano/modelo: 2017/2018
secretaria municipal de saúde

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

1.129,001,00 1.129,000SV022011

SEGURO DE VEICULO - PLACA PPQ 6302
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: gm/onix 10mt joye
chassi: 9bgkl48uojb129901
combustível: álcool/gasolina
placa: ppq 6302
ano/modelo: 2017/2018
secretaria municipal de saúde

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

1.095,001,00 1.095,000SV023012

SEGURO DE VEICULO – KWID (O KM)

contratação de
empresa especializada em administração de seguro de
veiculo com vigencia de 12 (doze) meses conforme
veiculo e condições abaixo:

970,001,00 970,000SV029041
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descrição do veículo
marca/modelo: renault/kwid
chassi: 0km
combustível: álcool/gasolina
placa: 0km
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 44.950,00 (valor
do veículo)

- 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$ 2.000,00

SEGURO DE VEICULO – KWID PLACA RBD 2E11 (O 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: renault/kwid
chassi: 93yrbb006mj633311
combustível: álcool/gasolina
placa: 0km
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 44.950,00 (valor
do veículo)

- 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$ 2.000,00

970,001,00 970,000SV030040

SEGURO DE VEICULO – KWID PLACA RBD 2E12 (O 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: renault/kwid
chassi: 93yrbb006mj633390
combustível: álcool/gasolina
placa: rbdm 2e12
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 44.950,00 (valor
do veículo)

- 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

970,001,00 970,000SV031038
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- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

SEGURO DE VEICULO – KWID PLACA RBD 2E13 (O 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: renault/kwid
chassi: 93yrbb007mj633155
combustível: álcool/gasolina
placa:rbd 2e13
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 44.950,00 (valor
do veículo)

- 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$ 2.000,00

970,001,00 970,000SV032037

SEGURO DE VEICULO – KWID PLACA RBD 2E15 (O 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: renault/kwid
chassi: 93yrbb006mj633342
combustível: álcool/gasolina
placa: rbd 2e15
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 44.950,00 (valor
do veículo)

- 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$ 2.000,00

970,001,00 970,000SV033039

SEGURO DE VEICULO – ONIBUS PLACA PPQ 6300

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/granclass 150s21e
chassi: 93za01lf0h8931672
combustível: diesel comum
placa:ppq 6300
ano/modelo: 2016/2017
secretaria municipal de educação

4.300,001,00 4.300,000SV034030
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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

SEGURO DE VEICULO – SPIN PLACA QRJ 2F57

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: chev-spin 18l mt premier
chassi: 9bgjp7520lb110249
combustível: álcool/gasolina
placa: qrj 2f57
ano/modelo: 2019/2020
secretaria municipal de saúde

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$ 3.000,00

1.440,001,00 1.440,000SV038032

SEGURO DE VEICULO – SPIN PLACA RBB 3G32

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: chev-spin 1.8l at act7
chassi: 9bgjk7520lb171647
combustível: álcool/gasolina
placa: rbb 3g32
ano/modelo: 2019/2020
secretaria municipal de saúde

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$ 2.000,00

1.440,001,00 1.440,000SV039034

SEGURO DE VEICULO – SPIN PLACA RBB 3G41

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: chev-spin 1.8l at act7
chassi: 9bgjk7520lb171871

1.440,001,00 1.440,000SV040033
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combustível: álcool/gasolina
placa: rbb 3g41
ano/modelo: 2019/2020
secretaria municipal de saúde

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$ 2.000,00

SEGURO DE VEÍCULO MICROONIBUS MARCOLO VOLARE
PLACA QRE 5I62

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: 93pb43m10kc060622
combustível: diesel comum
placa: qre 5i62
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$ 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$ 3.500,00

2.245,001,00 2.245,000SV042021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              20.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              20.800,00

GENTE SEGURADORA SA:                        20.800,00
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