
 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 
00007/2022 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: 00007/2022
    Data de início do recebimento das propostas: 29 de 04 de 2022 às 09:31
    Data da Realização: 09 de 05 de 2022 às 09:31
    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 locação de estruturas para realização de eventos no Município de Campo Largo do Piauí PI., conforme 
especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

  Inicialmente, ficou registrado que às  09:31 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
ADRIANO MEIRELES 42375770315 05/05/2022  19:37:05 212.000,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA 08/05/2022  23:01:40 200.240,00
F R S COSTA LTDA 08/05/2022  15:28:51 195.000,00

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
F R S COSTA LTDA 14.770.205/0001-60 119.000,00



Produto/Serviço:
Descrição Valor Unitário Quantidade

Sonorização de Grande Porte com 32 caixas 
acústicas, acessórios para todos os sistemas e 02 
operador

5.431,28 4,00

Sistema de sonorização profissional de médio 
porte tipo LineArray/ Fly de PA de 16(dezesseis) 
caixas

344,79 4,00

Palco Profissional grande, treliça de alumínio P50, 
12m frente x 8m fundo x 7m pé direito, piso de a

4.210,77 4,00

Palco Profissional médio, treliça de alumínio, 8m 
frente x 6m fundo x 6m pé direito, piso em praticá

2.380,00 4,00

Sistema de Iluminação Profissional de grande 
porte contendo 16 leds 3W, 08 Movings Beam 200 
7R, 01 M

1.769,74 4,00

Gride em treliça de alumínio P30 Industrializada 
para iluminação medindo lOm de frente x 06m de 
fund

1.214,41 4,00

Gerador de Energia, 180 KVA, cabinado e 
silenciado e abastecido para utilização por até 08 
horas.

1.159,49 4,00

Gerador de Energia, de 80kva, cabinado e 
silenciado e abastecido, para utilização por até 08 
horas.

732,31 8,00

Camarim em perfil TS climatizado medindo 04m de 
frente x 03m de fundo x 2,20m de altura, coberto 
com

732,31 12,00

Tenda piramidal em ferro galvanizado e lona 
antichama, medindo 5X5, 3M de altura

323,44 12,00

Tenda piramidal em ferro galvanizado e lona 
antichama, medindo 6X6, 3M de altura

421,08 12,00

Tenda piramidal em ferro galvanizado e lona 
antichama, medindo 10X,10 3M de altura

909,28 6,00

Locação de estrutura de arquibancadas com as 
seguintes características; arquibancada estrutura 
metál

4.271,79 1,00

Estande Placa TS, com estrutura de alumínio, Box 
Medindo 3x3 metros, com cobertura.

640,77 12,00

Painel de Led indoor/outdoor de pixel 4mm 
medindo 5x2m.

1.708,72 4,00

Banheiro Químico (WCS feminino e masculino), 
com serviços de limpeza diária.

128,15 40,00

  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




