
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor ALEMPEQ EQUIPAMENTO ESCRITORIO LTDA

CNPJ 31.792.534/0001-21

Endereço AVENIDA VITORIA, SN - CENTRO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737521592      licitacao.alempeq@gmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00012096

[PMJAG-APONTADOR PARA LÁPIS, SEM DEPÓSITO>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em material plastico formato retangular tipo escolar
quantidade furos um sem deposito lamina em aco inoxidavel dimensao
minima 3.0x1.5cm

39,00300,00 0,130UNID 00005 00005

00020042

[PMJAG-CANETA MARCA TEXTO>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em material plastico na cor da tinta formato cilindrico
com aproximadamente 13cm de comprimento ponta indeformavael
chanfrada de 4mm de diametro com tinta tipo florescente a base de
agua nao recarregavel tampa tipo clip acondicionadas em caixa
contendo doze unidades contendo externamente na embalagem os
dados de identificacao fabricante e prazo de validade minimo doze
meses cores conforme solicitacao

1.470,00200,00 7,350CX   00009 00015

00020238

[PMJAG-GIZÃO DE CERA 12 CORES>>
caracteristicas tecnicas:
composicao basica ceras cargas minerais e pigmentos atoxico
contendo obrigatoriamente as cores basicas (azul verde amarelo e
vermelho) acondicionados em caixa contendo externamente os dados
de identificacao do fabricante do produto data de fabricacao prazo de
validade minimo de doze meses contados da data da entrega e selo
inmetro

157,00100,00 1,570CX   00016 00029

00000221

[PMJAG-LIVRO ATA 100 FOLHAS>>
caracteristicas tecnicas:
brochura capa em papelao gramatura 695g/m2 revestimenta em papel
kraft 110g/m2 cor preta miolo em papel off-set 56g/m2 pautado com
margem e numerado dimensao minima altura 330mm largura 220mm 
contendo termo de abertura e encerramento

2.096,00400,00 5,240UNID 00019 00031

00003128

[PMJAG-LIVRO ATA 50 FOLHAS>>
caracteristicas tecnicas:
brochura capa em papelao gramatura 695g/m2 revestimenta em papel
kraft 110g/m2 cor preta miolo em papel off-set 56g/m2 pautado com
margem e numerado dimensao minima altura 330mm largura 220mm
contendo termo de abertura e encerramento

1.578,00600,00 2,630UNID 00020 00032

00009322

[PMJAG-MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MÍNIMO 10CM>>
caracteristicas tecnica:
confeccionado em material plastico formato cilindrico ponta em acrilico
escrita 4.0mm tinta nao permanente recarregavel acondicionados em
caixa contendo externamente os dados de identificacao do produto do
fabricante e prazo de validade minimo de doze meses cores conforme
solicitacao

338,80280,00 1,210UNID 00021 00035

00016245

[PMJAG-PAPEL VERGÊ 210X297MM>>
caracteristicas tecnicas:
composicao cem por cento fibras de celulose gramatura 180gr/m2 em
embalagem tipo pacote 100 folhas

1.000,00100,00 10,000PA   00023 00041

00020059

[PMJAG-PINCEL MARCADOR>>
caracteristicas tecnica:
tinta a base de alcool resistente a agua para
cd/dvd/plasticos/vinil/acrilicos/vidros ponta media 2.0mm acondicionado
em embalagem apropriada contendo externamente os dados do
produtos e do fabricante produto certificado pelo inmetro cores
conforme solicitacao

432,00400,00 1,080UNID 00027 00051

00016912
[PMJAG-UMEDECEDOR DE DEDOS 12 GRAMAS>>
caracteristicas tecnica: 315,00300,00 1,050UNID 00035 00065
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor ALEMPEQ EQUIPAMENTO ESCRITORIO LTDA

CNPJ 31.792.534/0001-21

Endereço AVENIDA VITORIA, SN - CENTRO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737521592      licitacao.alempeq@gmail.com

molha dedos em pasta ou gel atoxico inodoro ou ligeiramente
perfumado nao gorduroso contendo externamente na embalagem os
dados de identicacao do produto do fabricante e prazo de validade
minimo de seis meses

00014218

[PMJAG-FITILHO NÚMERO 0>>
caracteristicas tecnicas:
composicao cem por cento poliester face simples rolo com 100
metrosx4mm cores diversas

372,00300,00 1,240RL   00066 00027

00011574

[PMJAG-PINCEL ATÔMICO 11.5CM>>
caracteristicas tecnicas:
corpo em material plastico ponta redonda em feltro tampa na cor da
tinta recarregavel com ponta chanfrada composicao basica alcool e
corantes cores variadas

357,00300,00 1,190UNID 00085 00048

00011887
[PMJAG-PINCEL CHATO, PARA PINTURA Nº 12>>
caracteristicas tecnicas:
cerdas com pelo natural de cor branca cabo de madeira curto

85,00100,00 0,850UNID 00086 00049

00020241
[PMJAG-PINCEL CHATO, PARA PINTURA Nº 16>>
caracteristicas tecnicas:
cerdas com pelo natural de cor branca cabo de madeira curto

100,00100,00 1,000UNID 00087 00050

00003369

[PMJAG-TINTA GUACHE 250ML>>
caracteristicas tecnicas:
composta de resina agua pigmento carga conservante tipo benzotiazol
soluvel em agua nao toxica acondicionada em frasco com 250ml
contendo na embalagem os dados de identificacao do produto marca
do fabricante data de fabricacao e prazo de validade cores conforme
solicitacao

516,00200,00 2,580UNID 00100 00063

Total do Fornecedor:  8.855,80
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor GENES COMERCIAL LTDA

CNPJ 07.065.705/0001-36

Endereço AVENIDA Paulino Müller, 795 - JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - CEP: 29040715

Contato 2733159766      paulaaraujo_64@hotmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00018183

[PMJAG-BARBANTE 08 FIOS>>
caracteristicas tecnicas:
cem por cento algodao acabamento superficial cru com qualidade em
toda sua extensao peso minimo 250 gramas apresentacao rolo com no
minimo 375 metros

270,0050,00 5,400RL   00006 00006

00020262

[PMJAG-CORRETIVO LÍQUIDO 18ML>>
caracteristicas tecnicas:
base agua atoxico composicao agua resina dioxido de titanio aditivos e
conservantes com secagem ultra rapida indicacao de uso escrita
caneta esferografica desenhos fax copias e impressos
acondicionados em embalagem tipo caixa com doze unidades contendo
externamente os dados de identificacao do fabricante e prazo de
validade

576,0060,00 9,600CX   00012 00020

00015904

[PMJAG-GRAMPO 26/6, PARA GRAMPEADOR>>
caracteristicas tecnicas:
fabricado com arame de aco galvanizado niquelado com tratamento
antiferrugem medindo 26/6 com resistencia para grampear ate 30
folhas acondicionado em embalagem tipo caixa com 5.000 unidades
contendo na embalagem os dados de identificacao do produto
fabricante e prazo de validade

518,00200,00 2,590CX   00017 00030

00020055

[PMJAG-PASTA SUSPENSA 240MMX360MM#>>
caracteristicas tecnica:
acabamento marmorizada cor castanho haste metalica ou plastica
acessorios prendedor interno grampo plastico visor em acrilico
acondicionadas em caixa com dez unidades

1.497,00150,00 9,980CX   00026 00046

00013076
[PMJAG-PRANCHETA EM MADEIRA 220X350MM>>
caracteristicas tecnica:
tamanho oficio com prendedor metalico de pressao

280,00100,00 2,800UNID 00029 00055

00020050

[PMJAG-QUADRO BRANCO 90X120CM>>
caracteristicas tecnicas:
tipo lousa magnetica com moldura em aluminio anodizado natural fosco
frisado base para apoio de pinceis e apagador

1.400,0020,00 70,000UNID 00030 00056

00013925

[PMJAG-QUADRO PARA AVISOS 90X60MM>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em cortica com moldura aluminio anodizado natural
fosco frisado vista de 20x19mm profundidade fundo do quadro
confeccionado em eucatex 10mm e acabamento em cortica aglomerada
selada

1.380,0040,00 34,500UNID 00031 00057

00003416

[PMJAG-TINTA PARA ALMOFADA>>
caracteristicas tecnicas:
composicao agua corantes organicos glicol e conservantes e aditivos
sem oleo aconcidionada em embalagem contendo 40ml

172,00100,00 1,720UNID 00034 00064

00011099
[PMJAG-PORTA OBJETOS>>
em plastico transparente e fume 60,0020,00 3,000UNID 00039 00054

00014796

[PMJAG-CARTOLINA DUPLA FACE 500X660MM>>
caracteristicas tecnicas:
material celulose vegetal superficie lisa gramatura 240g/m2 cores
conforme solicitacao

318,00600,00 0,530UNID 00055 00016

00014063
[PMJAG-FOLHA DE E.V.A FOLHA SIMPLES 600X500MM>>
caracteristicas tecnicas:
atoxico anatomico espessura de 2mm cores conforme solicitacao

470,00500,00 0,940UNID 00061 00028

00003594
[PMJAG-PAPEL CARTÃO 500X660MM>>
caracteristicas tecnicas:
material celulose vegetal simples fosco superficie lisa gramatura

390,00600,00 0,650UNID 00075 00038
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor GENES COMERCIAL LTDA

CNPJ 07.065.705/0001-36

Endereço AVENIDA Paulino Müller, 795 - JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - CEP: 29040715

Contato 2733159766      paulaaraujo_64@hotmail.com

240g/m2 umidade entre sete a onze por cento dimensao 50x66cm
cores conforme solicitacao

00003256

[PMJAG-PAPEL CREPOM 200X48MM>>
caracteristicas tecnicas:
celulose vegetal gramatura 18g/m2 comum liso na dimensao
2.0x0.48cm acondicionadas em pacote com cores variadas dentre elas
vermelho azul branco verde rosa e vermelho

570,001.000,00 0,570UNID 00076 00039

00003411

[PMJAG-PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO TERMOPLÁSTICO
0.7M>>
caracteristicas tecnicas:
para aplicacao de adesivo termoplastico refil de 0.7mm ponta com
isolante termico tensao 110/220 volts e potencia 20 watts

83,5010,00 8,350UNID 00089 00052

00003412

[PMJAG-PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO TERMOPLÁSTICO
11MM>>
caracteristicas tecnicas:
para aplicacao de adesivo termoplastico refil de 11mm ponta com
isolante termico tensao 110/220 volts e potencia 20 watts

111,5010,00 11,150UNID 00090 00053

Total do Fornecedor:  8.096,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP

CNPJ 13.015.883/0001-55

Endereço RODOVIA BR 101, SN - PLANALTO DE CARAPINA - SERRA - ES - CEP: 29941510

Contato 2721042141      licitacao@cescopel.com.br

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00011761

[PMJAG-ALFINETE, TIPO TAÇA>>
caracteristicas tecnicas:
colorido em arame de aco acabamento niquelado ponta de plastico
poliestireno acondicionado em embalagem com 40 unidades

149,4090,00 1,660PA   00002 00002

00015890

[PMJAG-PAPEL SULFITE A4 210X297MM, RESMA COM 500 FOLHAS>>
caracteristicas tecnicas:
alcalino de cor branca gramatura 75g/m2 resmas com 500 folhas
acondicionadas em caixa com dez resmas contendo externamente na
embalagem os dados de identificacao do fabricante e prazo de validade
minimo seis meses

29.400,00200,00 147,000CX   00022 00040

00014793

[PMJAG-CAIXA ARQUIVO PERMANENTE 400X300X190MM>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em papelao desmontavel gramatura minima 190g cm2
com impressao de identificacao nas laterais direito/esquerdo e parte
superior com furo nas duas laterais e na tampa

870,00300,00 2,900UNID 00037 00012

00011826

[PMJAG-CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS, DIMENSÃO
148X210MM>>
caracteristicas tecnicas:
modelo 1/4 fechamento com brochura horizontal costurado capa dura
pesando no minimo 90g/m2 sem divisoes folhas internas de papel
branco minimo 50g/m2 com margem e pauta nbr 15733

540,00300,00 1,800UNID 00049 00010

00011541
[PMJAG-ETIQUETA AUTO ADESIVA TP 19MM>>
papel ou pelicula de plastico com adesivo sintetico embalagem
contendo 200 etiquetas cores vermelha verde amarela e azul

870,00300,00 2,900PA   00103 00022

Total do Fornecedor:  31.829,40
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ 17.630.850/0001-76

Endereço AVENIDA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, 488 - CONCEICAO - LINHARES - ES - CEP: 29900472

Contato 2733712615      n.nunes@live.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00020044

[PMJAG-CLIP'S 1>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em aco niquelado formato paralelo acabamento
galvanizado cor prateado acondicionados em caixa com cem unidades
contendo externamente os dados de identificacao do fabricante

108,0090,00 1,200CX   00010 00017

00015933

[PMJAG-CLIP'S 2/0>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em aco niquelado revestido com tratamento
antiferrugem formato paralelo acabamento galvanizado cor prateado
acondicionados em caixa com 500 gramas/725 unidades contendo
externamente os dados de identificacao do fabricante

537,3090,00 5,970CX   00011 00018

00005913
[PMJAG-ELÁSTICO AMARELO NÚMERO 18, 1KG>>
caracteristicas tecnicas:
material latex acondicionadas em pacotes

442,5030,00 14,750PA   00013 00021

00002760

[PMJAG-COLA LÍQUIDA 40 GRAMAS>>
caracteristicas tecnicas:
a base de acetato de polivinila e agua lavavel atoxica secagem normal
alta viscosidade na cor branca com bico aplicador e tampa vedante
acondicionadas em embalagem plastica resistente contendo na
embalagem o nome do fabricante data de fabricacao prazo de validade
minimo de doze meses contados da entrega e selo do inmetro

108,00200,00 0,540UNID 00058 00019

00013926

[PMJAG-FITA MÉTRICA 1500MM>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em material plastico numerada centimetro a centimetro
escala mm a mm

75,0030,00 2,500UNID 00065 00026

00011570

[PMJAG-PASTA CATÁLOGO, PARA 50 ENVELOPES>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em papel cartao prensado com revestimo plastico com
porta etiqueta contendo cinquenta envelopes plasticos 0.10 micras de
espessura quatro extensores plastico tamanho oficio cores conforme
solicitacao

1.508,00200,00 7,540UNID 00079 00042

Total do Fornecedor:  2.778,80
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor TAGLIA FERRE E CIA LTDA EPP

CNPJ 07.936.832/0001-63

Endereço RUA JOSE MARCOS, 41 - IOLANDA - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830000

Contato 2737521382      wesleytfs_nv@hotmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00020259

[PMJAG-AGENDA PERMANENTE DIÁRIA>>
caracteristicas tecnicas:
capa dura impressa em papel of-set branco 60 gramas contendo no
minimo 392 paginas um dia por pagina com indice telefonico mapas
calendario de planejamentos distancias rodoviarias e ddd de cidades
brasileiras medindo no minimo 14x20cm

2.205,00140,00 15,750UNID 00001 00001

00020263

[PMJAG-BOBINA TÉRMICA 80MMX40M>>
caracteristicas tecnicas:
em papel gramatua 56g/m2 para emissao de cupom nao fiscal pdv cor
amarelada compativel com impressora epson tm-t20cx dimensao
80mmx40m acondicionadas em caixa com trinta unidades

5.880,0060,00 98,000CX   00007 00007

00003375

[PMJAG-PASTA SANFONADA A4 235 X 360MM>>>
acompanha etiquetas de identificação dos visores nas 12 divisórias.
possui fechamento com elástico que garante a flexibilidade do
manuseio e evita extravios nos documentos, composição: polipropileno
fechamento de elástico, crista, formato a4.
confeccionada em plastico transparente com divisorias de a/z

310,5030,00 10,350UNID 00038 00045

00020260

[PMJAG-BOLA DE SOPRO, NÚMERO 7>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em latex cores diversas acondicionada em embalagem
com 50 unidades

2.364,00600,00 3,940PA   00047 00008

00013075

[PMJAG-FICHÁRIO DE MESA 6X9 POLEGADAS>>
caracteristicas tecnicas:
fichario para escritorio base em material plastico  cor fume tampa em
acrilico na cor fume acompanha indice de a-z

1.187,8020,00 59,390UNID 00062 00023

00016013

[PMJAG-REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE 11MMX30CM>>
caracteristicas tecnicas:
adesivo termoplastico para uso em pistola a base de resinas sinteticas
e ceras especiais na cor branco leitoso

112,00200,00 0,560UNID 00097 00058

Total do Fornecedor:  12.059,30
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ 11.373.442/0001-08

Endereço AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, 513 - Centro - PINHEIROS - ES - CEP: 29980000

Contato 2737652828      lsmaqfort@yahoo.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00010548

[PMJAG-PASTA POLIONDA ESPESSURA 5MM>>
caracteristicas tecnica:
confeccionada em polionda (polipropileno conrrugado) com abas
elastico ilhoes de metal ou plastico dorso 35mm largura 250mm altura
335mm

1.200,001.000,00 1,200UNID 00025 00044

00020234

[PMJAG-CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, DIMENSÃO
200X256MM>>
caracteristicas tecnicas:
fechamento com brochurao horizontal costurado capa dura pesando
no minimo 90g/m2 sem divisoes folhas internas de papel branco minimo
50g/m2 sem pauta nbr 15733

798,00200,00 3,990UNID 00050 00011

00003116

[PMJAG-TECIDO TNT>>
caracteristicas tecnicas:
composto por fibras tramadas de polipropileno cem por cento nao
texturizado pesando aproximadamente 50g/m2 rolo com 1.40cm de
largura e 100 metros de comprimento nas cores branco azul escuro
vermelho preto rosa verde e laranja

1.258,0020,00 62,900UNID 00098 00061

Total do Fornecedor:  3.256,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor GERALDO A. DAS CHAGAS ME

CNPJ 07.355.284/0001-88

Endereço RUA VALDOMIRO CARDOSO, 26 - CONJUNTO JUPARANA - LINHARES - ES - CEP: 29900800

Contato 2732643553      lintecadm@gmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00016368

[PMJAG-PEN DRIVE 8GB USB 2.0>>
caracteristicas tecnicas:
velocidade de leitura de ate 13mbps velocidade de transferencia de ate
48mbps velocidade de gravacao de ate 5mbps dimensao aproximada
lxaxp=19x13x5.5cm

720,0040,00 18,000UNID 00036 00047

00014792

[PMJAG-CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES>>
caracteristicas tecnicas:
corpo arredondado em polipropileno opaco com diamente minimo de
8mm e comprimento minimo de 137mm ponta de polister/polietileno
formato ogiva media 2.0mm com tinta lavavel atoxica tampa
antiasfixiante na cor branca acondicionadas em estojo de papel cartao
contendo doze unidades contendo externamente os dados de
identificacao do produto marca do fabricante data de fabricacao prazo
de validade minimo doze meses contados a partir da entrega produto
com certificacao do inmetro

189,00100,00 1,890UNID 00053 00014

Total do Fornecedor:  909,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME

CNPJ 28.038.227/0001-45

Endereço AVENIDA AUGUSTO CALMON, 1117 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29900060

Contato 2730471133      li.linhares@outlook.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00020045

[PMJAG-FITA CREPE 18MMX50 METROS>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em papel crepado saturado com poliuretano resina e
borracha natural com otima aderencia acondicionadas em embalagem
contendo externamente na embalagem as informacoes do produto do
fabricante e prazo de validade de no minino seis meses

1.950,001.000,00 1,950UNID 00015 00025

00005918

[PMJAG-PASTA PLÁSTICA, COM GRAMPO TRILHO>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em material plastico de cor transparente com grampo
trilho na parte interna dimensao minima cxl=34x23cm montada

970,001.000,00 0,970UNID 00024 00043

00009395

[PMJAG-TESOURA PARA USO DOMÉSTICO, MÍNIMO 20CM>>
caracteristicas tecnicas:
para uso domestico lamina em aco inox polido de alta qualidade
pontiaguda medindo no minimo 20cm para usuario destro cabo
anatomico em resina de polipropileno com variaçao de mais ou menos
cinco por cento 

224,0080,00 2,800UNID 00033 00062

Total do Fornecedor:  3.144,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor ARGUS ATACADISTA LTDA EPP

CNPJ 27.874.317/0001-03

Endereço AVENIDA JOSE ARMANI, S/N - LINHARES V - LINHARES - ES - CEP: 29905650

Contato 2733734612      argusatacadista@gmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00016905

[PMJAG-CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em material plastico transparente formato hexagonal
com furo para suspiro ponta em latao com esfera de tungstenio ponta
media 1.0mm carga removivel diametro aproximadao 8mm comprimento
aproximado 140mm acondicionadas em caixa contendo externamente
na embalagem os dados de identificacao fabricante e prazo de validade
minimo doze meses cores conforme solicitacao

1.400,004.000,00 0,350UNID 00008 00013

00013743

[PMJAG-FITA ADESIVA, DIMENSÃO 48MMX50 METROS>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo
acrilico resistente de boa aderencia contendo externamente na
embalagem as informacoes do produto do fabricante e prazo de
validade de no minino seis meses

1.422,00600,00 2,370RL   00014 00024

00020052
[PMJAG-PAPEL ADESIVO INCOLOR, TIPO CONTACT 25X45 METROS>>
caracteristicas tecnicas:
gramatura 60g/m2 em rolo

404,0010,00 40,400UNID 00028 00037

00020264

[PMJAG-SENHAS NUMERADAS, TIPO BICO DE PATO>>
caracteristicas tecnicas:
em papel 70gr/m2 pre impressas digitos de 001 a 999 duas vezes com
2000 senhas cada rolo caixas com cinco rolos compativel com
dispensador tipo bico de pato 

4.560,0080,00 57,000CX   00032 00060

00020261

[PMJAG-BORRACHA PARA LÁPIS, TIPO PONTEIRA>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionada em borracha natural e estireno butadieno acondicionada
em embagem contendo os dados de identificacao do fabricante e prazo
de validade

100,001.000,00 0,100UNID 00048 00009

00020239

[PMJAG-MASSA PARA MODELAR>>
caracteristicas tecnicas:
composicao basica de parafina ceras pigmentos organicos e carga
mineral inerte apresentacao solida maleavel atoxica macia fosca com
peso aproximado de 180 gramas acondicionadas em caixa com doze
cores distintas contendo na embalagem as informacoes do fabricante
do produto data de fabricacao prazo de validade minimo de doze
meses certificacao inmetro e recomendacao para nao utilizacao por
menores de tres anos

548,00200,00 2,740CX   00074 00036

Total do Fornecedor:  8.434,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pregão Presencial Nº 000015/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 002561/2019

Vencedor CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI

CNPJ 27.298.565/0001-53

Endereço AVENIDA VITORIA, 425 - Centro - NOVA VENECIA - ES - CEP: 

Contato 2737527271      comprasmedal@hotmail.com

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote

00002177

[PMJAG-ALMOFADA PARA CARIMBO NÚMERO 4>>
caracteristicas tecnicas:
estojo em plastico com esponja absorvente revestida com tecido de
longa duracao entintada com tinta a base de agua corante resina
termoplastica dimensao minima 105x180mm recarravel cores conforme
solicitacao

432,00100,00 4,320UNID 00003 00003

00016076

[PMJAG-APAGADOR PARA QUADRO BRANCO>>
caracteristicas tecnicas:
corpo material em plastico com base em feltro dimensao minima
cxlxa=15x4.5x25cm acondicionado em embalagem tipo plastico

53,9035,00 1,540UNID 00004 00004

00011468

[PMJAG-LÁPIS TRIANGULAR NÚMERO 2>>
caracteristicas tecnicas:
confeccionado em madeira reflorestada e macia material ceramico e
grafite graduacao hb medindo no minimo 180mm de comprimento e
entre faces 10mm com mina grafite de 4.0mm de diametro superficies
pintadas com tintas atoxicas com gravacao da marca e modelo
acondicionado em embalagem apropriada contendo os dados de
identificacao do produto do fabricante e certificacao inmetro

370,001.000,00 0,370UNID 00018 00034

00002785

[PMJAG-LÁPIS DE COR>>
caracteristicas tecnicas:
formato sextavado atoxico de madeira reflorestada cores vibrantes
composicao basica de pigmentos aglutinantes carga inerte e cera 
atoxico apontado com ponta resitente medindo aproximadamente
17.5cm com tolerancia de mais ou menos cinco por cento
acondicionados em caixa de papel cartao com doze unidades contendo
os dados de identificacao e marca do produto

396,00200,00 1,980CX   00069 00033

00020233

[PMJAG-REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE 7MMX30CM>>
caracteristicas tecnicas:
adesivo termoplastico para uso em pistola a base de resinas sinteticas
e ceras especiais na cor branco leitoso

60,00300,00 0,200UNID 00096 00059

Total do Fornecedor:  1.311,90

Total Geral:  80.674,20
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