
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000019/2021

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ:  61.198.164/0001-60

AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01205001

ANEXO - CONTRATO Nº 000019/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002796

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 - 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

2.515,001,00 2.515,000SV006016

SEGURO DE VEICULO - NISSAN VERSA 1.6 ANO/MODELO
- CULTURA
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: nissan versa 1.6 pas/auto./n aplic.
chassi: 94dbcan17lb207922
combustível: álcool/gasolina
placa: qrk6b44 - 0km
ano/modelo: 2019/2019
secretaria municipal de cultura, esporte e turismo

condições:
- cobertura do valor de nota fiscal de r$ 55.000,00 (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$ 50 000 00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

1.247,001,00 1.247,000SV008001

SEGURO DE VEICULO - NISSAN VERSA 1.6 ANO/MODELO 1.247,001,00 1.247,000SV009002
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- SAUDE
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: nissan versa 1.6 pas/auto./n aplic.
chassi: 94dbcan17lb207890
combustível: álcool/gasolina
placa: qrk6b46 - 0km
ano/modelo: 2019/2019
secretaria municipal de saúde

condições:
- cobertura do valor de nota fiscal de r$ 55.000,00 (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$ 50 000 00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVL 3D42

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 3d42
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$ 1.500,00

970,001,00 970,000SV020009

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

1.694,001,00 1.694,000SV021015
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- 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

SEGURO DE VEICULO - PLACA QRF 1J63 - FIAT MOBI
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 mobi like
chassi: 9bd341a5xky604862
combustível: álcool/gasolina
placa: placa qrf 1j63
ano/modelo: 2019/2019
secretaria municipal de agricultura e agronegócios.

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

1.010,001,00 1.010,000SV024003

SEGURO DE VEICULO - PLACA QRG 0B03 - CITROEN
AIRCROSS ATARTMT
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: citroen aircross atartmt
chassi: 935sunfn1kb500340
combustível: álcool/gasolina
placa: qrg 0b03
ano/modelo: 2018/2019
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$ 2.000,00

1.261,001,00 1.261,000SV025014

SEGURO DE VEICULO – CAMINHÃO BAÚ – PLACA PPVB
7117

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/8.160 drc 4x2
chassi: 9531m52p4jr814595
combustível: diesel
placa: rba 5h26
ano/modelo: 2017/2018
secretaria municipal de educação

2.263,001,00 2.263,000SV027031
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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 – CAMINHÃO PRANCHA – PLACA
RBA 5H26

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/26.280 crn 6x4
chassi: 953658260mr102763
combustível: diesel
placa: rba 5h26
ano/modelo: 2020/21
secretaria municipal de agricultura e agronegócios

condições:
- cobertura do valor de nota fiscal de r$ 378.000,00 (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$ 50 000 00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 14.738,00

2.739,001,00 2.739,000SV028029

SEGURO DE VEICULO – OROCH (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/oroch
chassi: 0km
combustível: álcool/gasolina
placa: 0km
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 73.200,00 (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

1.782,001,00 1.782,000SV035036

SEGURO DE VEICULO – SPIN (O KM)

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

1.472,001,00 1.472,000SV037035
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descrição do veículo
marca/modelo: chev-spin
chassi: 0km
combustível: álcool/gasolina
placa: 0km
ano/modelo: 2020/2021
secretaria municipal de saúde

condições:
- - cobertura do valor de nota fiscal de r$ 89.892,33 (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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              18.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              18.200,00

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS:                        18.200,00
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