
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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

Endereço AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CENTRO - 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

2.515,001 2.515,0000SV001781400016

Total do Lote:  2.515,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

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

1.247,001 1.247,0000SV001802600001
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

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

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

Total do Lote:  1.247,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - NISSAN VERSA 1.6
ANO/MODELO - 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

1.247,001 1.247,0000SV001802500002

Total do Lote:  1.247,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

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

970,001 970,0000SV001838900009
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

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

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

- 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

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

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

1.694,001 1.694,0000SV001724200015

Total do Lote:  1.694,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

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.

1.010,001 1.010,0000SV001797700003
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

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

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

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

Total do Lote:  1.010,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

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 1.261,0000SV001797800014

Total do Lote:  1.261,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

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:

2.263,001 2.263,0000SV001837600031
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

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

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00027Lote

Marca

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

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

Total do Lote:  2.263,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

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 2.739,0000SV001837400029

Total do Lote:  2.739,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO – OROCH (O KM)
contratação de

1.782,001 1.782,0000SV001838100036
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60

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

Contato (27) 3025-6650

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

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

Total do Lote:  1.782,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

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:

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

1.472,001 1.472,0000SV001838000035

Total do Lote:  1.472,00

Total Geral do Fornecedor:  18.200,00
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00012Lote

Marca

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 1.013,0000SV001616100022

Total do Lote:  1.013,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

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

924,001 924,0000SV001724100004

Total do Lote:  924,00
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00019Lote

Marca

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:
- 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

924,001 924,0000SV001750100005

Total do Lote:  924,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

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 1.129,0000SV001763200011

Total do Lote:  1.129,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00023Lote

Marca

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 1.095,0000SV001763300012

Total do Lote:  1.095,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

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:

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

970,001 970,0000SV001838600041

Total do Lote:  970,00
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00030Lote

Marca

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

970,001 970,0000SV001838500040

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

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
- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

970,001 970,0000SV001838300038
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00032Lote

Marca

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

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

970,001 970,0000SV001838200037

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

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

970,001 970,0000SV001838400039
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00033Lote

Marca

- cobertura de app - morte/invalidez: r$ 30 000 00 por
passageiro
- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.000,00

Total do Lote:  970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

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

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

4.300,001 4.300,0000SV001837500030

Total do Lote:  4.300,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

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

1.440,001 1.440,0000SV001837700032
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00038Lote

Marca

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

Total do Lote:  1.440,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00039Lote

Marca

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 1.440,0000SV001837900034

Total do Lote:  1.440,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00040Lote

Marca

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
combustível: álcool/gasolina
placa: rbb 3g41

1.440,001 1.440,0000SV001837800033
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

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

00040Lote

Marca

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

Total do Lote:  1.440,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

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 2.245,0000SV001839400021

Total do Lote:  2.245,00

Total Geral do Fornecedor:  20.800,00
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

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

1.749,001 1.749,0000SV0016166 SURA00023

Total do Lote:  1.749,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

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

1.005,001 1.005,0000SV0016917 SURA00013

Total do Lote:  1.005,00
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA MODELO GM S10
MARIMAR - PLACA RBA 3J43
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: gm/s10 marimar
chassi 9bg144dk0lc434675
ano/modelo: 2020/2020
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;

- 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 retrátil ou bi-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
- com franquia de no máximo r$ 3.500,00

3.815,001 3.815,0000SV0018387 SURA00042

Total do Lote:  3.815,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA RENAULT MODELO
L2H2 2018/2018 - CARRO PLACA OVL 3D49
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
chassi 93ymafexcjj203714
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;

- 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
- com franquia de no máximo r$ 3.500,00

3.820,001 3.820,0000SV0018392 SURA00019

Total do Lote:  3.820,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca
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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 000007/2021 - 10/03/2021 - Processo Nº 003608/2020

Vencedor SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA RENAULT MODELO
L2H2 2018/2018 - CARRO PLACA OVL 3D53
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
chassi 93ymafexcjj203469
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;

- 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
- com franquia de no máximo r$ 3.500,00

3.820,001 3.820,0000SV0018391 SURA00018

Total do Lote:  3.820,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca
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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
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Vencedor SEGUROS SURA S.A.

CNPJ 33.065.699/0001-27

Endereço AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 36900000

Contato (31) 3073-7300

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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

1.295,001 1.295,0000SV0015485 SURA00024

Total do Lote:  1.295,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

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

1.429,001 1.429,0000SV0016165 SURA00025

Total do Lote:  1.429,00

19



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
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

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

1.479,001 1.479,0000SV0016163 SURA00026

Total do Lote:  1.479,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

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
- 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

1.494,001 1.494,0000SV0016167 SURA00027

Total do Lote:  1.494,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

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

1.484,001 1.484,0000SV0016168 SURA00028

Total do Lote:  1.484,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

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

873,001 873,0000SV0017500 SURA00010

Total do Lote:  873,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVH 6C56
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 6c56
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
- 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$ 1.500,00

919,001 919,0000SV0018388 SURA00008

Total do Lote:  919,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - PLACA OVL 3340 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: 9bwdb45u3ft111055
combustível: álcool/gasolina
placa: ovl 3340
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

827,001 827,0000SV0017239 SURA00007
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

- com assistencia 24 horas
- com franquia de no máximo r$ 2.473,44

Total do Lote:  827,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO - VW VOYAGE TREND LINE SEC.
DE OBRAS 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/viyage 1.6 trendline 1.0 total flex 4
portas
chassi: 9bwdb45u9gt007624
combustível: álcool/gasolina
placa: ovl 3344
ano/modelo: 2015/2015
secretaria municipal de obras, infraestrutura e serviços
urbanos

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

939,001 939,0000SV0017245 SURA00006

Total do Lote:  939,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

SEGURO DE VEICULO – PLACA OYK-7H79
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

3.450,001 3.450,0000SV0018390 SURA00017
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00036Lote

Marca

- 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;

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
- com franquia de no máximo r$ 3.500,00

Total do Lote:  3.450,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00041Lote

Marca

SEGURO DE VEÍCULO  - AMBULANCIA RENAULT
MODELO L2H2 2018/2018 PLACA QRE 5B79
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
ano/modelo: 2017/2018
chassi:93ymafexakj527908
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;

3.820,001 3.820,0000SV0018393 SURA00020
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00041Lote

Marca

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
- com franquia de no máximo r$ 3.500,00

Total do Lote:  3.820,00

Total Geral do Fornecedor:  32.218,00

Total Geral:  71.218,00
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