
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000020/2021

SEGUROS SURA S.A.

CNPJ:  33.065.699/0001-27

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 12995 - BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04578000

ANEXO - CONTRATO Nº 000020/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002797

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 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

1.749,001,00 1.749,000SV001 SURA023

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

1.005,001,00 1.005,000SV002 SURA013

SEGURO DE VEICULO - AMBULANCIA MODELO GM S10
MARIMAR - PLACA RBA 3J43

contratação de empresa
especializada em administração de seguro de veiculo com

3.815,001,00 3.815,000SV003 SURA042

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
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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

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;

3.820,001,00 3.820,000SV004 SURA019
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- 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

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

3.820,001,00 3.820,000SV005 SURA018

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
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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

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

1.295,001,00 1.295,000SV007 SURA024

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

1.429,001,00 1.429,000SV010 SURA025

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

1.479,001,00 1.479,000SV011 SURA026
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Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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

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

1.494,001,00 1.494,000SV013 SURA027

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

1.484,001,00 1.484,000SV014 SURA028

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

873,001,00 873,000SV015 SURA010

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
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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

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

919,001,00 919,000SV016 SURA008

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

827,001,00 827,000SV017 SURA007

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:

939,001,00 939,000SV026 SURA006

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
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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

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
- 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

3.450,001,00 3.450,000SV036 SURA017

SEGURO DE VEÍCULO  - AMBULANCIA RENAULT MODELO
L2H2 2018/2018 PLACA QRE 5B79 3.820,001,00 3.820,000SV041 SURA020

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
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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;

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              32.218,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              32.218,00

SEGUROS SURA SA:                        32.218,00

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
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