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CARROS – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° MODELO DO VEICULO ANO PLACA COMBUST SECRETARIA 

1 ESP/ CAMIONETE /AMBULANCIA  2017/2018 PKY-1135 DIESEL Secretaria de Saúde 

2 ESP/  CAMIONETE /AMBULANCIA 2018/2018 PKX-9618 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

3 ESP/  CAMIONETE /AMBULANCIA 206/2016 PKD-7335 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

4 ESP/  CAMIONETE /AMBULANCIA 2015/2016 PKD-8983 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

5 ESP/  CAMIONETE /AMBULANCIA 2015/2016 PKD-1705 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

6 ESP/CAMIONETE /AMBULANCIA/ S10 2018/2019 PLC-3591 DIESEL Secretaria de Saúde 

7 ESP/CAMIONETE/ L200 TRITON 2016/2017 PJY-5944 DIESEL Secretaria de Saúde 

8 ESP/CAMIONETE/ L200 TRITON 2017/2018 PKV-7057 DIESEL Secretaria de Saúde 

9 CAMIONETE / NISSAN FRONTIER 2013/2014 OZM-5569 DIESEL Secretaria de Saúde 

10 CAMIONETE / NISSAN FRONTIER 2013/2014 OZN-2896 DIESEL Secretaria de Saúde 

11 VW/ UP MOVE MA 2016/2016 PKA-1659 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

12 VW/ UP MOVE MA 2016/2016 PKA-7678 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

13 FIAT / DOBLO 2016/2016 PJY-7822 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

14 FORD COURIER ROTAN  2011/2012 NZQ-4223 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

15 FORD FIESTA 1.6  2013/2014 OUN-8260 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

16 ESP/ CAMIONETE /AMBULANCIA 2018/2018 PKY-7234 ALCO/GASOL Secretaria de Saúde 

17 MERCEDES BENZ SPRINTER  2018/2019 NF/322616  DIESEL Secretaria de Saúde 

18 ONIX JOY 2018/2019 PLF-6562 FLEX Secretaria de Saúde 

19 ONIX JOY 2018/2019 PLF-9185 FLEX Secretaria de Saúde 

TOTAL = 

N° MODELO DO VEICULO ANO PLACA COMBUST SECRETARIA 

1 FIAT/ MOBI WAY 2017/2018 PKK-2822 ALCO/GASOL 
Secretaria de 

Administração 

2 FIAT/ MOBI WAY 2017/2018 PKK-0701 ALCO/GASOL 
Secretaria de 

Administração 

3 ESP/CAMIONETE / S10 2018/2019 PLE-8853 DIESEL 
Secretaria de 

Administração 

4 ONIX JOY 2018/2019 PLF-7253 FLEX 
Secretaria de 

Administração 

TOTAL= 



CARROS – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

 

 

CARROS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

Da vigência do Seguro  
- O prazo para vigência do seguro total é de 12 (doze) meses, com plena vigência e 
efeitos a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data de sua assinatura.  
 Coberturas:  
- Roubo ou furto total, assim como os danos causados por tentativas de roubo ou furto;  
 – Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento 
envolvendo direta oi indiretamente o bem segurado;  
 – Raio e suas consequências;  
 – Incêndio e explosão, inclusive os causados por atos danosos praticados de forma 
isolada e eventual por terceiros;  
 – Queda em precipícios ou pontes;  
 – Queda de agentes externos sobre o veículo;  
 – Acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado;  
 – Submersão total ou parcial proveniente de enchentes ou inundações, inclusive 
quando guardado em subsolo;  
 – Granizo, furacão e terremoto;  
 – Garantia adicional de vidros;  
  –Acessórios não referentes a som e imagem, exceto os originais de fabrica;  
 – Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto, 
estiver em poder de terceiros, excluídas indenizações por danos materiais ou pessoais 
causados por terceiros;  
 – Danos causados a terceiros, Responsabilidade Civil Facultativa – RCF;  
 – Acidentes Pessoais por Passageiros – APP;  
 – Assistência 24 (vinte e quatro) horas, incluindo reboque.  
5. Do Endosso  
 – Qualquer alteração na apólice poderá ser solicitada pela Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus da Lapa/BA e processada pela proponente, mediante endosso.  
Do Pagamento  – O pagamento será efetuado à empresa em 06 (seis) parcelas iguais 
e mensais, sendo a primeira no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data 
de entrega da apólice.  
 Da entrega da Apólice  
 – A empresa vencedora deverá realizar a vistoria no veículo em até 05 (cinco) dias 
úteis após a  
Assinatura do contrato, no seguinte endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n 
Centro Bom Jesus da Lapa/BA  
 - A empresa vencedora deverá entregar a Apólice no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após a realização da vistoria.  
 – A apólice de seguro deverá conter, impreterivelmente, a descrição dos itens a 
seguir, observados os valores mínimos de cobertura especificados de Descrição do 
veículo.  
 Casco:  
 – Valor para a cobertura de, o mínimo, 100% da tabela FIPE.  

N° MODELO DO VEICULO ANO PLACA COMBUST SECRETARIA 

1 ESP/CAMIONETE/ L200 TRITON 2018  DIESEL 
Secretaria do 

Meio Ambiente 

TOTAL= 

N° MODELO DO VEICULO ANO PLACA COMBUST SECRETARIA 

1 FIAT / DOBLO 2017/2017 PKL-7375 ALCO/GASOL 
Secretaria de 

Educação 

2 FIAT/ MOBI WAY  2017/2018 PKK-5998 ALCO/GASOL 
Secretaria de 

Educação 

TOTAL= 



 – Responsabilidade civil facultativa (RCF): 

 – Valor para a indenização de danos materiais;  
 – Valor para a indenização de danos corporais;  
 – Acidente por passageiro (APP);  
 – Valor para indenização morte por passageiro;  
 – Valor para indenização invalidez por passageiro;  
 – Prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistros;  
 – O prazo para as indenizações de eventuais sinistros não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias, contados da data de comunicação do sinistro;  
– A CONTRATADA deverá fornecer manual ou documento equivalente contendo 
informações relativas ao funcionamento do seguro para o veículo objeto deste Termo 
de Referência.  
Das Disposições Gerais  
 – A franquia do veículo reduzida;  
 – O veículo quando está na Prefeitura, permanece recolhido no estacionamento do 
Setor de Patimônio, no centro administrativo que é guardado por guarita e vigias 
terceirizados;  
– A região de circulação onde o veículo trafegará habitualmente pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) do tempo é o Município de Bom Jesus da Lapa/BA;  
 – Os valores referentes à franquia, em caso de sinistro, serão pagos pela Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA prioritariamente, à concessionária que promover 
os consertos do veículo;  
 – O veículo será reparado em concessionárias autorizadas da marca ou em 
Credenciadas, em caso de sinistro, não se admitindo reparos em oficinas de terceiros.  
 – A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA reserva-se o direito de verificar, 
sempre que julgar necessário, se os preços praticados pela CONTRATADA estão 
compatíveis com os de mercado;  
 – O valor de mercado referenciado neste Termo de Referência foi estabelecido com 
base nos valores da tabela FIPE, sendo que em caso de extinção ou interrupção da 
publicação da tabela adotada por ocasião da contratação do seguro, será adotada a 
tabela da Revista Quatro Rodas, ficando entendido que, para fins de remissão, tal 
tabela será chamada de tabela substituta;  
 
9 - ESPECIFICAÇÕES: Os serviços em referência deverão guardar perfeita 
compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, 
em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, 
constantes no Aviso divulgado no sítio.  
Razão Social: 
__________________________________________________________  
Endereço_____________________________________________________________
__  
Cidade: __________________ Estado:_________________ Telefone: 
______________  
CNPJ:________________________________ 
INSC.EST:____________________________  
INSC.MUN.:_______________ Prazo de garantia:___________________  

Esta proposta é válida por:_______________________________ (Mínimo 60 dias). 


