
 Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí
Ata de Pregão Eletrônico

Ata da sessão de licitação pública,  na  modalidade  de pregão eletrônico,  a que se refere  o  edital  nº 
00006/2022 do(a) Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí, CNPJ 01.612.754/0001-65.
    
    Nome do Promotor / Comprador: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí 
    Edital: 00006/2022
    Data de início do recebimento das propostas: 29 de 04 de 2022 às 08:31
    Data da Realização: 09 de 05 de 2022 às 08:31
    Local: www.bbmnet.com.br
    Pregoeiro responsável: Erisvaldo Araújo Costa

   Ao(s)  09 dia(s) do mês  maio do ano de  2022, no endereço eletrônico  www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Erisvaldo Araújo Costa  , 
para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir  Contratação de empresa 
para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino de 
Campo Largo do Piauí PI., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às  08:31 horas do dia  09 de  maio de 2022 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. 
Foi  registrado  o  recebimento  da(s)  proposta(s)  inicial(ais)  de  preços,  por  lote  do(s)  seguinte(s) 
participante(s):

Lotes:
Lote - 1  -  Diversos
Situação - Homologado 
Classificação

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta
JOSE ANGEFSON PATRICK PEREIRA 
SOUSA 

08/05/2022  22:21:25 799.575,00

D SOUSA SANTOS GAS 06/05/2022  14:35:24 609.596,18
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI

07/05/2022  10:03:52 608.940,42

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR 
EIRELI

09/05/2022  08:24:51 609.560,66

LUCYVALDO A PIAUILINO EPP 09/05/2022  07:30:35 609.617,46
MERCADINHO SANTANA LTDA 05/05/2022  17:04:51 609.697,46
R N DITRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA

06/05/2022  10:57:50 579.344,20

SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 06/05/2022  14:13:59 627.471,48
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA 
SILVA JUNIOR

08/05/2022  11:46:37 562.223,00

Desclassificação

Nenhum participante desclassificado.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 



vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Lote - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ/CPF Valor Global
D SOUSA SANTOS GAS 28.253.914/0001-83 523.000,00

Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Achocolatado em pó, instantâneo, tradicional, 
composto de açúcar, cacau em pó, maltodextrina, 
Vitami

5,83 2.000,00

Açúcar Cristal, na cor branca, rápida dissolução, 
sacarose de cana-de-açúcar, embalagem plástica 
em 

3,83 3.500,00

Alho em pasta, Acondicionado em recipiente de 
polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado 
herm

4,56 700,00

Arroz Beneficiado, Branco, Polido, tipo 1, 
embalagem plástica contendo de 01kg, em fardos 
com 30 kg,

4,50 11.000,00

Biscoito Doce tipo Maria, dupla embalagem, 
pacotes de 400g, com identificação do produto, 
marca do f

5,85 3.000,00

Biscoito salgado tipo Cream Cracker, dupla 
embalagem, pacotes com 400g, caixa com 08kg, 
com identifi

4,20 3.000,00

Café torrado e moído, embalado a vácuo com selo 
de pureza, embalagem de 250g, com identificação 
do p

13,25 100,00

Carne bovina, moída, de segunda, congelada, 
Embalagem em filme PVC transparente com 500g, 
contendo 

8,98 2.000,00

Colorau em pó, pacote de 100g (fardo c/ 1kg), com 
identificação do produto, marca do fabricante, pra

10,92 100,00

Condimento em pó, pacote de 100g (fardo c/ 1kg), 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, 

6,95 150,00

Creme de leite embalagem Tetra Pac com 200g, 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, pra

2,71 120,00

Extrato de Tomate, embalagem Copo com 190g, 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo

2,30 800,00

Farinha de Mandioca, grupo seca, subgrupo fina, 
tipo 1, embalagem em pacote com 01kg de peso 
líquido

4,61 1.000,00

Fécula de Mandioca tipo I, pacote com 01 kg, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
praz

5,28 700,00

Feijão Carioquinha, tipo 1, classe cores, novo, com 
identificação do produto, marca do fabricante. P

7,63 3.000,00

Flocão de Arroz, pacote com 500g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 

3,33 400,00



prazo de valida
Flocão de Milho, embalagem com 500g, 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validad

2,77 1.000,00

Frango congelado, embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identi

11,13 10.000,00

Leite em Pó Integral, Pacote de 200g, fardos com 
10 kg, com identificação do produto, marca do 
fabri

24,62 3.500,00

Lingüiça tipo calabresa. Embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo

24,31 1.500,00

Macarrão Espaguete Sêmola, embalagem com 
500g (fardos com 05kg), identificação do produto, 
marca do 

5,17 3.000,00

Margarina Vegetal, embalagem em pote com 
500g, caixa com 12 potes, com identificação do 
produto, mar

9,03 144,00

Milho Verde, embalagem lata com 200g, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de va

2,60 300,00

Óleo comestível vegetal de soja, refinado, sem 
colesterol, embalagem em pert de 900ml (cx com 
20 uni

10,36 1.500,00

Polpa de Frutas Sabor ACEROLA, embalagem 
plástica, transparente, com identificação do 
produto, marca

8,35 500,00

Polpa de Frutas Sabor CAJÁ, embalagem plástica, 
transparente, com identificação do produto, marca 
do

9,07 300,00

Polpa de Frutas Sabor CAJU, embalagem plástica, 
transparente, com identificação do produto, marca 
do

8,15 500,00

Polpa de Frutas Sabor GOIABA embalagem 
plástica, transparente, com identificação do 
produto, marca d

8,43 500,00

Preparado Líquido p/ Refresco sabor ACEROLA 
(natural e adoçado) composto de polpa de fruta, 
açúcar, 

8,20 500,00

Preparado Líquido p/ Refresco sabor CAJÁ (natural 
e adoçado) composto de polpa de fruta, açúcar, 
águ

8,20 500,00

Preparado Líquido para Refresco sabor CAJU 
(natural e adoçado) composto de polpa de fruta, 
açúcar, á

8,20 600,00

Preparado Líquido para Refresco sabor GOIABA 
(natural e adoçado) composto de polpa de fruta, 
açúcar,

8,86 500,00

Preparado Líquido para Refresco sabor 
TAMARINDO (natural e adoçado) composto de 
polpa de fruta, açúc

8,78 150,00

Sal Refinado, Iodado, para consumo doméstico, 
embalagem com 01 kg, com identificação do 
produto, mar

1,29 600,00

Salsicha Bovina, resfriada, boa qualidade, a granel. 
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plá

9,18 200,00



Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas), 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, 

4,20 10.000,00

Sopa Macarrão com Frango (FORMULADO), 
Composição: macarrão concha, frango 
desidratado, fécula de man

6,78 96,00

Sopa Massa, Cereais, Legumes, Carne e Ovos 
(FORMULADO), com macarrão, sal, fécula de 
mandioca, gordu

7,56 96,00

Suco Concentrado de Caju, embalagem em Frasco 
com 500 ml e caixa com 12 frascos, com 
identificação d

4,56 240,00

Suco Concentrado de Goiaba embalagem com 
500ml caixa com 12 frascos, com identificação do 
produto, m

4,73 240,00

Tempero líquido, embalagem com 500 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de v

5,49 720,00

Vinagre de Álcool, embalagem com 500 ml, com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de

3,96 720,00

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata.
  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Erisvaldo Araújo Costa




