
PREFEITURA 
- . 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.07.27.1-PP 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Seguro Total para 
Veículos que compõe a frota de diversas secretarias do Município de Horizonte/Ce, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, constante do Anexo 1 do Edital. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria 525/2018 de 
16 de Abril de 2018, toma público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 8.666, de 
21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que concluiu o julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2018.07.27.1-PP, declarando vencedora do certame a empresa: BRASIL 
VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, com o valor global de R.$ 65.000,00 (sessenta é 
cinco mil reais), e tendo a mesma atendido a todos os requisitos do Edital, vem 
ADJUDICAR nos autos do Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N° 2018.07.27.1-PP, o Objeto Licitado em favor da empresa BRASIL VEÍCULOS 
COMPANHIA DE SEGUROS, por ter a mesma apresentado a proposta mais vantajosa para 
esta Administração Municipal, para que produzam os efeitos legais e jurídicos pertinentes. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. 
VALOR 

UNIT.RS 
VALOR 

TOTAL ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

1. 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
Marcopolo/Volare V6 ESC para uso escolar ano 2008 e 
modelo 2009 com a Placa HYS 8477, com capacidade 
para 23 passageiros. CHASSI 93PB36D2M9CO27506. 

COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

sorVIO 1 R5 
1.67250 

RS 
1.672,50 

2• 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
M.BENZ/OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a 
Placa PMV 7749, com capacidade para 60 passageiros. 
CHASSI 	98M384069FB977927. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 1000/5 FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
AP? com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 ES 
1.672,50 

R$ 
1.672.50 

3. 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
M.BENZ/OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a 
Placa PMV 8089, com capacidade para 60 passageiros. 
CHASSI 	9BM384069FB978248. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 

Serviço 1 
• 

1 672 50 
fl 

• 
1 672 50 



PREFEITURA 
ON 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

ITEM - 	 ESPECIFICAÇÃO UNW. QTDE. ALOR 
Jir. 	S 

VALOR 
TOTAL R$ 

APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 

4. 

Seguro 	Total 	para 	veículo: 	modelo 	Ônibus 
M.BENZ/OF 1519 para uso escolar ano 2014 com a 
Placa PMV 6949, com capacidade para 60 passageiros. 
CHASSI 	9BM384069F3978 186. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára-
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1.672,50 
R$ 

1.672,50 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2014 com a Placa PMU 4600, com 
capacidade 	para 	43 	passageiros. 	CHASSI 

Serviço1 R$ 
1.672,50 

9532E82W6ER440233. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 1.672.50 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

6 

Seguro 	Total 	para 	veículo: 	modelo 	Ônibus 
MAXCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2009 cem a Placa NRE 8741, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB4203P9C030297. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

e's'ç0 1 R$ 
1.672,50 1.672,50 

7. 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/J 5.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCO 2599, com 
capacidade 	para 	48 	passageiros. 	CHASSI 
9532882 W6CR217457. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

1.672,50 1.672,50 

8 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 2859, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
9532E82W6DR307678. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco l00% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DM11 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 
1.672,50 

R$ 
1.672.50 

9. Seguro Total para veiculo: modelo Ônlbus VW/15.190 Serviço 
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MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO IJNID. QTDE. VALOR 
UMT.RS 

VALOR 
TOTAL R$ 

para uso escolar ano 2012 com a Placa ORN 3639, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 

1.672,50 1.672,50 

9532E82WXDR306727. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 0860, com 
capacidade 	para 	48 	passageiros. 	CHASSI 
9532882W3CR2 17346. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 

10 Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DM11 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 

Serviço 1.672,50 1.672,50 

Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: modelo Õnibus YW/15.190 
para uso escolar ano 2011 com a Placa OCT 0740, com 
capacidade 	para 	60 	passageiros. 	CHASSI 
9532882W3CR,216180, 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 1 Ri 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 

Serviço 1.672,50 1.672,50 

Horizonte/CE. 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2007 com a Placa HYC 7932, com capacidade para 19 
passageiros. 	CHASSI 	93PB38D2U7CO20777. 

12 COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% Serviço 1 Ri 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem Emite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 

1.672,50 1.672,50 

Educação do Município de Horizonte/CE. 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus; 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2012 com a Placa OSR 6381, com capacidade para 22 
passageiros. 	CHASSI 	93PB54M l0DC043 129. 

1.,. COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco l00% . 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 

.ço  Serviço 1.672,50 
R$ 

1.672,50 

Educação do Município de Horizonte/CE. 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	ónibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 

14 2008 com a Placa RYS 8497, com capacidade para 31 Serviço 1 Ri 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27457. 1.672,50 1.672,50 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HoluzoNTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QIDE. 
VALOR VALOR 

TOTAL $ 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
FAnnção do Município de Horizonte/CE. 

15.  

Seguro 	Total 	para 	veículo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2008 com a Placa HYS 8777, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO26126. 

COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 1000/0 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/a. 

- Serviço 1 It$ 
1.672,50 

R$ 
1.672,50 

16.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	ônibus 

MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2009 com a Placa NRE 6671, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB4203P9C030261. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1.672,50 1.672,50 

17 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE Y8 para uso escolar ano 
2009 com a Placa NRE 7641, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB4203P9C030256. 

Serviço 
1.672,50 1.672,50 

COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

IS 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ónibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2008 com a Placa HYS 8457, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB42G3P9CO27456. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% R$ 
fipe, danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. app com 4mb proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

Serviço  1.672,50 1.672,50 

19 

Seguro Total para veiculo: modelo Ônibus VW/15.190 
para uso escolar ano 2009 com a Placa NRB 5291, com 
capacidade 	para 	57 	passageiros. 	CHASSI 
9532882W7AR004850. 	COMBUSTIVEL: 	DIESEL. 
Com cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para RS 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. Secretaria de Educação do Município de 
Horizonte/CE 

Serviço 1 1.672,50 1.672,50 



  

 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNE). QTDE. VALOR VALOR 

20 

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
VW/INDUSCAR para uso escolar ano 2009 com a 
Placa NRD 1642, com capacidade para 44 passageiros. 
CHASSI 93WR8$2W09R923500. 	COMBUSTIVEL: 
DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros 

Serviço ç 1.672,50 1.672,50 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
IVECO/CITY CLASS para uso escolar ano 2009 com a 
Placa NRÂ 9731, com capacidade para 24 passageiros. 
CHASSI 	93ZL68B019841 1198. 	COMBUSTIVEL: 

21 DIESEL. Com  cobertura casco 100% FIPE, danos 
materiais para terceiros, danos corporais para terceiros Se IÇO 1 R$ 

1.672,50 
RS 

1.672,50 
assistência 24h especiais sem limite de quilometragem. 
APP com DMH proteção de vidros cargas/pára- 
brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 
Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	modelo 	Ônibus 
MARCOPOLO/VOLARE V8 para uso escolar ano 
2008 com a Placa HYS 8437, com capacidade para 31 
passageiros. 	CHASSI 	93PB4203P9CO2748 1. 

22 COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais Serviço 1 1.672,50 1.672,50 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Educação do Município de Horizonte/CE. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 
1.8 MODIFICAR ABi, FLEX ANO 2014 MODELO 
2015 	DE 	PLACA 	PNF 	4066 	CHASSI 	N° 
9BD223156F203954. Com  cobertura casco 100% FIPE, 

P 	23. danos materiais para terceiros, danos corporais para 
terceiros 	assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT DODLO 
1.8 MODIFICAR ABI, FLEX ANO 2015 MODELO 
2015 	DE 	PLACA 	PNF 	3906 	CHASSI 	N° 
913D223156F2040567 Com cobertura casco 100% FIPE, 

24.  danos materiais para terceiros, danos corporais para Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 
terceiros assistência 	24h 	especiais 	sem 	limite 	de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 
Seguro Total para veiculo: MODELO FORD F250 XLT 
ANO 2005 MODELO 2005 DE PLACA DQ.10631 

25.  CHASSI N° 9BFFF25L15B022646 Com cobertura casco 
1000/5 FIPE, 	danos 	materiais para 	terceiros, 	danos 

Serviço 1 
111500 111500 

corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
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limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

26.  

Seguro Total para veiculo: MODELO CMX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA 	PNZ2156 	CHASSI 	No 
98C}KR4800GG267756 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557.50 557,50 

27.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONJX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA 	PNZ1796 	CHASSI 	N° 
9B0KR48G0GG216586 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

28.  

Seguro Total para veiculo: MODELO CMX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA 	PNZ2486 	CHASSI 	NO 
930KR48G0GG216586 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

29.  

Seguro Total para veiculo: MODELO ONIX 1.0 MT LS 
CHEVROLET, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 DE 
PLACA 	PNZ 	2046 	CHASSI 	NO 

9BOKR48GOGG217I61 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

30.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORINO 
TECFORM ABI, FLEX ANO 2016 MODELO 2016 
DE 	PLACA 	P034570 	CHASSI 	N° 
98D26512MG9065663 	Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE, 

Serviço 1 R$ 	557,50 
557,50 

31 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/FIORJNO 
TECFORM ABI FLEX ANO 2016 MODELO 2016 
DE 	PLACA 	PNM045I 	CHASSI 	N° 
9BD26512MG9066799, Com cobertura casco 	100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 

Serviço 1 Rt 	55750 ' 557,50 



0 W-N PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 
OH 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR $ 
VALOR 

TOTAL R$ 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

32.  

Seguro Total para veiculo: MODELO MONTANA 
LSII.4 BRANCA FLEX ANO 2017 MODELO 2018 
DE 	PLACA 	P013767 	DE 	CHASSI 	N° 
9B0CA8030JB108486 	Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	55750 557,50 

33.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	MODELO 
SANDERO/RENAVLT FLEX ANO 2011 MODELO 
2011 	DE 	PLACA 	OCM1720 	CHASSI 	N° 
93YBSR7UHCJI75II76 Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

34.  

Seguro Total para veiculo: MODELO FIESTA/FORD 
1.6 FLEX ANO 2013 MODELO 2014 DE PLACA 
ORR 2045 CHASSI N° 93FZF55P9E8063332, Com 
cobertura casco 100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557,50 

35.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	MODELO 
ET1OS/TOYOTA 1.5 FLEX ANO 2014 MODELO 
2015 	DE 	PLACA 	PMP 	8169 	CHASSI 	N° 
9BRX29BT4F0049444, Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço1 R$ 	557,50 557 50 

36.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	MODELO 
ETIOS/TOYOTA 1.5 FLEX ANO 2014 MODELO 
2015 	DE 	PLACA 	PMP 	8769 	CHASSI 	N° 
9BRK298BT2F0049684, Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 R$ 	557,50 557 50 

37.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEDtO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMM 
2120 	CHASSI 	N° 	9BWKB4803FF050496, 	Com 
cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais ç  para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 

Serviço i R 	55750 ' 557,50 



  

 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR VALOR 

proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

38.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA OSP 
0164 CHASSI N° 9BWKBO5UOEPO42526, Com 
cobertura casco 	10015 FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 1 Ri 	557,50 557,50 

39.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMK 
2649 	CHASSI 	N° 	9BWKB4SUSFP060559 	Com 
cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE 

Serviço 1 Ri 	557,50 557,50 

40.  

Seguro Total para veiculo: MODELO VW/SAVEIRO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA 0W 
0200 	CHASSI 	N° 	9BWKB45U9FP0070I0 	Com 
cobertura casco 	100% FIPE, danos materiais para 
terceiros, danos corporais para terceiros assistência 24h 
especiais sem limite de quilometragem. APP com DMH 
proteção de vidros cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e 
laterais. 	Secretaria 	de 	Saúde 	do 	Município 	de 
Horizonte/CE. 

Serviço 1 Ri 	557,50 R$ 
557,50 

41.  

Seguro 	Total 	para 	veiculo: 	MODELO 
OM/MONTANA FLEX ANO 2014 MODELO 2015 
DE 	PLACA 	PMT 	6790 	CHASSI 	N° 
980CA80X0F3111782, Com cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 
para terceiros assistência 24h especiais sem limite de 
quilometragem. APP com DMH proteção de vidros 
cargas/pára-brisa/vidros trazeiro e laterais. Secretaria de 
Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 Ri 	557,50 RS 
55750 

42 

Seguro Total para veiculo: MODELO FIAT/DOBLO 
FLEX ANO 2014 MODELO 2015 DE PLACA PMO 
1917 CHASSI N° 98D223156E2038790, Com cobertura 
casco 100% FIPE, danos materiais para terceiros, danos 
corporais para terceiros assistência 24h especiais sem 
limite de quilometragem. APP com DMH proteção de 
vidros 	cargas/pára-brisa/vidros 	trazeiro 	e 	laterais. 
Secretaria de Saúde do Município de Horizonte/CE. 

Serviço 1 Ri 	557,50 ' 
Ri 

557,50 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRÀESJ1tUTLJRÀ, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 
AGROPECUÁRIA 

43. 

Seguro total para veículo: modelo Ca.ninhâo Basculante 
VW/13.180/2EX, Ano 2001, Modelo 2002, com a 
Placa 	HWP0662. 	CHASSI 9BWBE72S02R200642. 
COMBUSTIVEL: DIESEL. Com  cobertura casco 100% 
FIPE, danos materiais para terceiros, danos corporais 

Serviço 1 1 672 50 1 672 50 
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