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Em atendimento a solicitação da cotação de preço. 

Ã PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS -MA 

Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, iluminação, camarim, 
tendas, banheiros químicos e outros e serviço de ornamentação, segurança, apoio e 
apresentação de shows com bandas de renome local, regional e nacional para 
atender as necessidades do município. 

ITEM DESCRIÇÃO UN ) QTD VALOR ENT 
¡(

~VALOR 

JL `VETAI{ 

1

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE 
GRANDE PORTE locação com montagem 

e desmontagem de palco modular, 

obedecendo as seguintes especificações: -

14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) 

metros de profundidade, com orelhas e 

plataformas em box truss de formato de 

duas aguas, piso em estrutura com 

compensado de 20 mm, house mix para pa 

e altura mínima de 1,20m 

diária 10 R$ 6.800,00 R$ 68.000,00 

2

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE 
MÉDIO PORTE locação com montagem e 
desmontagem de palco modular, 

obedecendo as seguintes especificações: -

12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros 
de profundidade, com orelhas e 

plataformas em box truss de formato de 
duas aguas, piso em estrutura corn 
compensado de 20 mm, house mix para pa 

e altura mínima de 1,20m 

diária 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

IOURA 
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SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE 

PEQUENO PORTE locação coro 

montagem e desmontagem de palco 
inodular, obedecendo as seguintes 
especificações: -08(oito) metros de frente x 

6 (seis) metros de profundidade, com 
orelhas e plataformas em box truss de 

formato de duas aguas, piso em estrutura 

coro compensado de 20 mm, house mix 

para pa e altura mínima de 1,00m 

UlvD 15 R$ 3.800,00 R$ 57.000,00 

4 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
GRANDE PORTE - para apresentação das 
bandas, realização de eventos de artistas 

de nivel nacional, apresentação de danças 

regionais e grupos, conforme abaixo: 
mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 
48x32 pa 32 caixas line array norton, 
amplificação digital norton. caixas 
subwoofer norton microfones 8mics 

sennreiser e835 1 kit mies sennreiser 2 mies 
akg d-112. a montagem deverá estar 
concluída com no mínimo 06 (seis) horas 
antes do início do evento, a composição 
deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas de 
som e demais equipamentos necessários 
para montagem do mesmo. 

UND 10 R$ 11.900,00 R$119.000,00 

~ 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO 
PORTE - para apresentação das bandas, 
realização de eventos de artistas de nivel 
regional, apresentação de danças regionais 
e grupos, conforme abaixo: mesas de som 
2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas 
line array jbl, amplificação digital jbl. 
caixas subwoofer jbl v13600 microfones 

,. 
8mics sennreiser e83o 1 kit mies sennreiser 
2 mies akg d-112. a montagem deverá 
estar concluída com no mínimo 06 (seis) 
horas antes do início do evento, a 
composição deste sistema deverá conter: 

caixas de som, amplificadores, microfones, 
mesas de som e demais equipamentos 
necessários para montagem do mesmo. 

T
Ul~ D 12 R$ 6.200,00 R$ 74.400,00 

IlIOURA 
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SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE para apresentação das 

bandas, realização de eventos de artistas 

de nivel local, apresentação de danças 

regionais e grupos, conforme abaixo: 

mesas de som 2 consoles digitas 1s9 32x32 

pa 24 caixas line array, caixas subwoofer 

microfones 8mics sennreiser e835 1 kit 
mies sennreiser 2 mies akg d-112. a 

montagem deverá estar concluída com no 

mínimo 06 (seis) horas antes do início do 

evento, a composição deste sistema deverá 

conter: caixas de som, amplificadores, 

microfones, mesas de som e demais 

equipamentos necessários para montagem 

do mesmo. 

UND 20 R$ 2.900,00 R$ 58.000,00 

7 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO 
DE GRANDE PORTE para apresentação 
das bandas, de nivel nacional, abaixo: 1 

mesas gram- ma; 32 tampadas par 64; 24 
par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 

watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça 

dmx 3.000 

UND 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

8 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO 
DE MEDIO PORTE para apresentação das 

bandas, lives, danças conforme abaixo: 1 

mesas pilot 2000; 12 lampadas par 64; 12 
par led 54x 3 watts; 6 estrobos dmx 3000 

watts; 12 beans 5r, 2 maquinas de fumaça 

dmx 3000 

UND 12 R$4.000,00 R$48.000,00 

9 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO 
DE PEQUENO PORTE para apresentação 
das bandas, lives, danças conforme 

abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 lampadas par 
64; 08 par led 54x 3 watts; 2 estrobos dmx 

3000 watts; 06 beans 1 maquinas de 

fumaça dmx 512 

UND 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 

10 
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - 
medindo 6x4 96x96 p3 

UND 6 R$ 6.000,00 U 36.000,00 

11 
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - 

inmeddo 4 96x96 p3 
UND 10 R$ 4.800,00 ~ 48.000,00 11$x3 
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM 

locação com montagem e desmontagem, 

de camarim climatizado, medindo 4 

metros de frente por, 4 metros de fundo, 

banheiro, porta e iluminação, equipado 

com cadeiras, mesa e ar condicionado, 

anexo ao palco. 

UND 12 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

13 
ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 

medindo 60 metros 
DIARIA/METRO 1000 R$ 42,00 R$ 42.000,00 

14 

ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil 

pessoas, com bom acabamento, estrutura 

metálica tubular, sem cobertura, duas 

escadas de acesso com largura mínima de 

2m e 20 cm, corrimão, com fechamento 

total ou longarinas dde proteção com 

espaçamento máximo de 15 cm. com pára-

corpo medindo 1 metro e cinqüenta 

centímetros do piso ao 1° degrau, totalm 

ente fechado ou com longarinas com 

espaçamento inaximo de lo cm. para— 

corpo também na parte mais elevada da 

arquibancada, coin o mínimo de lmetro e 

cinqüenta centímetros de altura, 

totalmente fechado ou longarinas com 

espaçamento máximo de 15 cm, com pára-

corpo nas laterais com o mínimo de 1 

metro e 50 centímetros de altura, 

totalmente fechado ou longarinas com 

espaçamento 

LOCAÇÃO 

DIARIA 
5 R$ 8.500,00 R$ 42.500,00 

/ 15 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 

KVA CABINADO E ABASTECIDO. 
UND 15 R 3.500,00 R 52.500,00 

16

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS 

QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária 

química (banheiro químico) individual, 

para uso do público em geral, portátil, 
entregue no local do evento e removida 

após o término do mesmo, com dimensões 
mínimas 1, lOm de largura por 1,10mt de 

profundidade com 2,10m de altura, porta 

com fechamento e indicação de ocupado, 
caixa de retenção de dejetos, porta papel 
higiênico, teto em material translueido, 

pontos de ventilação, coin equipe de 
manutenção durante o evento, e retirada 

UND 200 RS 240,00 R$ 48.000,00 

~TIOURA 

MARIA NAZARÉ SUARES COELHO CNPJ: 26.994.331/0001-88 
RUA EPTÁCIO PESSOA, 310 CENTRO / PARAIBANO-MA 65670-000 

FONE: (991 981562104 / (99' 981030107 



___ 

1 1tø )iJ( J S 

dos dejetos por equipe especializada e 

equipada após término do mesmo 

tEJ 
imo: 1~ZTI~

J FOLHA  n  _

E2u~~ric a 

17 
Tenda 5x5m, instalada, para proteção e 
estrutura neeessaria. 

DIARIA 200 U 230,00 U 46.000,00 

18 
Tenda 10x10m, instalada, para proteção e 

estrutura neeessaria. 
DIARIA 20 U 600,00 R$ 12.000,00 

19 

Contratação do serviço de segurança 
desarmada — turno noturno, treinada, 
capacitada, uniformizada e nada consta 

na polícia civil, durante todo período do 

evento. devidamente credenciados para os 
dias dos eventos. Cotar preço global para 
contratação. 

DIARIA 200 R$ 140,00 R$ 28.000,00 

20 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO 
OPERACIONAL. Contratação de pessoa 

treinada e preparada para dar suporte ao 
evento compreendo o serviço de limpeza, e 

demais profissionais necessários a 

viabilidade do evento. 

DIARIA 80 U 100,00 R$ 8.000,00 

T) 

21
Serviços especializados de ornamentação e 

decoração temática da área de realização 

do evento com bandeirolas e toda 

estrutura necessária para decoração 

UND 25 R$ 2.800,00 R$ 70.000,00 

22 

Banda de renome regional Banda de 

reconhecimento regional a nível estadual, 

coro estilo e repertório de predominância 

para realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, 

para realização de show coro duração 

mínima de 02 (duas) horas cada. 

UND 6 U 34.000,00 R$ 204.000,00 

23 

Bandas Locais. Banda local, coin 

reconhecimento a nível municipal, 

aclamados pela população, com estilo e 

repertorio de predominância para 

UND 18 R$ 5.500,00 U 99.000,00 

r~ 
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realização do evento, incluindo a 

participação dos músicos e dançarinos, 

para realização de show com duração 

mínima de 02(Duas) horas cada. 

FOLHA n°--

~ 
Rli(irir_a ~ 

24 

Banda de renome nacional grande porte. 

Banda de reconhecimento nacional, com 

estilo e repertorio musical aclamado pela 

população local, incluindo a participação 

dos músicos e dançarinos, para realização 

do show com duração mínima de 02(duas) 

horas cada. UND Show. 

UND 4 RS 100.000,00 R$ 400.000,00 

TOTAL 
R$ 

1.776.400,00 

VAIAR TOTAL DA PROPOSTA R$1.776.400,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E SETENTA 

E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive 
impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taras, transportes, garantia e 
seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (sessenta) DIAS. 

São João dos Patos — MA, 18 de abril, 2022. 

~ 

MARIA NAZARÉ SOARES COELHO 

CNPJ: 26.994.331/0001-88 

MOURA 
raoneçòev 

MARIA NAZARÉ SOARES COELHO CNPJ: 26.994.331/0001-88 
RUA EPTÁCIO PESSOA, 310 CENTRO! PARAIBANO-MA 65670-000 

FONE: (991 981562104 / (991 981636107 



k!
a 

SEA 005 SANTOS SERVIÇOS CNPJ 28.108.18210001-38 Rua João Dantas n° 999 Bairro manguinha CEP 64800-300 -Floriano-PI gone 89 994301067 

Em atendimento a solicitação da cotação de preço. 

À PREFEU1JRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA 

Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros químicos e outros serviço de 
ornamentação, segurança, apoio e apresentação de shows com bandas de renome local, regional e nacional para atender as 
necessidades do município. 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD VALOR UNI VALOR TOTAL 

r 

1 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação 
com montagem e desmontagem de palco modular, 
obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) 
metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com 
orelhas e plataformas em box truss de formato de duas 
aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, 
house mix para pa e altura mínima de 1,20m 

diária 10 R$ 7.000,00 R$ 70.000,00 

2 

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE MEDIC PORTE locação 
com montagem e desmontagem de palco modular, 
obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) 
metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com 
arelhas e plataformas em box truss de formato de duas 
aguas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, 
house mix para pa e altura mínima de 1,20m 

diária 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

3 

SERVIÇO BE LOCAAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 
locação com montagem e desmontagem de palco 
modular, obedecendo as seguintes especificações: -
08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de 
profundidade, com orelhas e plataformas em box truss 
de formato de duas aguas, piso em estrutura com 
compensado de 20 mm, house mix para pa e altura 
mínima de 1,OOm 

UNO 15 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 
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4 

SISTEMA  DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para ~---~` ~ 
apresentação das bandas, realização de eventos de
artistas de nivel nacional, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 
consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas fine array 
norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer 
norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics 
sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar 
concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início 
do evento, a composição deste sistema deverá conter 
caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de 
som e demais equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UNO 10 R$15.000,00 

. 
Rut~rica

R$150.000,00 

5 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIU PORTE - para 
apresentação das bandas, realização de eventos de 
artistas de uivei regional, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 
consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas tine array jbl, 
amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbi v13600 
microfones 8mics sennreiser e8351 kit mics sennreiser 
2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída 
com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. 
a composição deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais 
equipamentos necessários para montagem do mesmo. 

UNO 12 R$ 7.000,00 R$ 84.000,00 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para 
apresentação das bandas, realização de eventos de 
artistas de nivel local, apresentação de danças regionais 
e grupos, conforme abaixa: mesas de som 2 consoles 
digitas 1s9 32x32 pa 24 caixas tine array, caixas 
subwoofer microfones 8mics sennreiser e8351 kit mics 
sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar 
concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início 
do evento, a composição deste sistema deverá conter: 
caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de 
som e demais equipamentos necessários para montagem 
do mesma. 

UNO 20 R$ 3.000 00 R$ 60.000 110 

7 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para 
apresentação das bandas, de uivei nacional, abaixo: 1 
mesas gram- ma; 32 tampadas par 64; 24 par led 54x 3 
watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 
maquinas de fumaça dmx 3.000 

UNO 12 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE MEDIU PORTE para 
apresentação das bandas, Lives, danças conforme abaixa:
1 mesas pilot 2000;12 tampadas par 64;12 par ted 54x 3 
watts; 6 estrabos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 
maquinas de fumaça dmx 3000 

UNO 12 

°-~ ~----- 

R$4.000,00 

~~ 

R$48.000,00 

9 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE PEQUENO PORTE 
para apresentação das bandas, Lives, danças conforme 
abaixo: l mesas pilot 2000; 6 tampadas par 64; 08 par led 
56x 3 watts; 2 estrabos dmx 3000 watts; 06 beans 1 
maquinas de fumaça dmx 512 

UNO 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 

10 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3 UNO 6 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00 

11 LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3 UNO 10 R$ 5.0 00,00 R$ 50.000,00 

12 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com 
montagem e desmontagem, de camarim climatizada, 
medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, 
banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, 
mesa e ar condicionado, anexo ao palco. 

UNO 12 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

13 ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros DIÁRIA/METRO 1000 R$ 45,00 R$ 45.000,00 

14 

ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil pessoas, com bom 
acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura, 
duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 
cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas dde 
proteção com espaçamento máximo de 15 cm. com pára-
corpo medindo 1 metro e cinqüenta centímetros do piso 
ao 1° degrau, totalm ente fechado ou com longarinas com 

. . 
espaçamento maxima de 15 cm. para-corpo tambem na 
parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 
lmetro e cinqüenta centímetros de altura, totalmente 
fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 
cm, com pára-corpo nas Laterais com o mínimo de 1 
metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou 
longarinas com espaçamento 

LOCAÇÃO DIÁRIA 5 R$ 8.000,00 R$ 40.000,00 

15 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E 
ABASTECIDO. 

UNO 15 R$ 5.000,00 R$ 75.000,00 

J 

FOLHA 
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: locação de 
cabine sanitária química (banheiro químico) individual,
para uso do público em geral, portátil, entregue no local 
do evento e removida após o término do mesmo, com 
dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de 
profundidade com 2,1Om de altura, porta com fechamento 
e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, 
porta papel higiênico, teto em material translucido, 
pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante 
o evento, e retirada das dejetos por equipe especializada 
e equipada após término do mesmo 

UNO 200 

1

R$ 250,00 R$ 50.000,00 

17 Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura 
necessária. 

DIÁRIA 200 R$ 200,00 R$ 40.000,00 

i8 Tenda 1Ox10m, instalada, para proteção e estrutura 
necessária. 

DIÁRIA 20 R$ 450,00 R$ 9.000,00 

19 

Contratação do serviço de segurança desarmada - turno 
noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada 
consta na polícia civil, durante todo período do evento. 
devidamente credenciados para os dias dos eventos. 
Cotar preço global para contratação. 

DIÁRIA 200 R$150,00 R$ 30.000,00 

20 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL 
Contratação de pessoa treinada e preparada para dar 
suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e 
demais profissionais necessários a viabilidade do 
evento. 

DIÁRIA 80 R$100,00 

á 

R$ 8.000,00 

21 
Serviços especializados de ornamentação e decoração 
temática da área de realização do evento com 
bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração 

UNO 25 

-- 

R$ 2.500,00 

-1 

R$ 62.500,00 

a 

22 

Banda de renome regional Banda de reconhecimento 
regional a nível estadual, com estilo e repertório de 
predominância para realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, para realização 
de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada. 

UNO 6 R$ 35.000,00 R$ 210.000,00 

2~ 

Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível 
municipal, aclamados pela população, com estilo e 
repertorio de predominância para realização do evento, 
incluindo a participação dos músicas e dançarmos, para 
realização de show com duração mínima de 02(Duas) 
horas cada. 

UNO 18 R$ 5.000,00 R$ 40.000,00 

24 

Banda de renome nacional grande porte. Banda de 
reconhecimento nacional, com estilo e repertorio 
musical aclamado pela população local, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, para realização 

UNO 4 R$ 98.000,00 R$ 392.000,00 

! F () L H A
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do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . 
UND Show. 

TOTAL. R$ 1.837.500,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$1.837.500,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) 

Na proposta de preço estão inctusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, taxas, transportes, garantia e seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 80 (sessenta) DIAS. 

São João das Patos - MA, 20 de abril, 2022. 

SLÁ OS SANTOS SERVIÇOS CNPJ 28.11J8.182/000138 

SERGIO LUIS ALVES DOS SANTOS 

CPF 249.542.844-49 
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Em atendimento a solicitação da cotação de preço. 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS -MA 

Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, iluminação, camarim, 
tendas, banheiros químicos e outros serviços de ornamentação, segurança, apoio e 
apresentação de shows com bandas de renome local, regional e nacional para atender 
as necessidades do município. 

ITEM 

Th
DESCRIÇÃO UNI) QTD VALOR UNT 

VALOR 
TOTAL 

1

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 
DE GRANDE PORTE locação com 
montagem e desmontagem de palco 
modular, obedecendo as seguintes 
especificações: -14(quatorze) metros de 
frente x 10 (dez) metros de profundidade, 
com orelhas e plataformas em box truss de 
formato de duas aguas, piso em estrutura 
com compensado de 20 mm, house mix 
para pa e altura mínima de 1,20m 

diária 10 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00 

) 2

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO 
DE MEDIO PORTE locação com 
montagem e desmontagem de palco 
modular, obedecendo as seguintes 
especificações: -12(dose) metros de frente x 
8 (oito) metros de profundidade, com 
orelhas e plataformas em box truss de 
formato de duas aguas, piso em estrutura 
com compensado de 20 mm, house mix 
para pa e altura mínima de 1,20m 

diária 12 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

3 

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO 
DE PEQUENO PORTE locação com 
montagem e desmontagem de palco 
modular, obedecendo as seguintes 
especificações: -08(oito) metros de frente x 
6 (seis) metros de profundidade, com 
orelhas e plataformas em box truss de 
formato de duas aguas, piso em estrutura 

UND 15 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 

% 

SHOW TIME PRODUÍ ÜES E EVENTOS LIDA / SHOW TIME - ME 
CNPJ:1L361.625/0001-03 

(99)98844-1892 
(85)98902-1000 

 ._i 

RUA DA BANDEIRA Ns7B4, SALA A 
SHOWTIMEPRDDOCOES.MABOMAILCOM LARANJEIRAS. BURITI BRAYD - MA 

CEP BS.685•DDO 
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com compensado de 20 mm, house mix 
para pa e altura mínima de 1,00m 

4 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
GRANDE PORTE - para apresentação das 
bandas, realização de eventos de artistas de 
nivei nacional, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: mesas 
de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 
32 caixas line array norton, amplificação 
digital norton. caixas subwoofer norton 
microfones 8mics sennreiser e835 1 kit 
mics sennreiser 2 mics akg d-112. a 
montagem deverá estar concluída com no 
mínimo 06 (seis) horas antes do início do 
evento, a composição deste sistema deverá 
conter: caixas de som, amplificadores, 
microfones, mesas de som e demais 
equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 10 R$ 12.000,00 R$ 120.000,00 

5 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
MEDIO PORTE - para apresentação das 
bandas, realização de eventos de artistas de 
nivel regional, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: mesas 
de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 
caixas line array jbl, amplificação digital 
jbl. caixas subwoofer jbl v13600 
microfones 8mics sennreiser e835 1 kit 
mics sennreiser 2 mics akg d-112. a 
montagem deverá estar concluída com no 
mínimo 06 (seis) horas antes do início do 
evento, a composição deste sistema deverá 
conter: caixas de som, amplificadores, 
microfones, mesas de som e demais 
equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 12 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

t 

L 

SHOW TIME PRODU ÜES E EVENTOS LTDA / SHDW TIME - ME 

CNPJ:11.361.625/DQD1-03 
(99)98844-1892 
(85)98902-1000 

RUA DA BANDEIRA Na7B4, SALA A 
SHOWTIMEPRODUCOES.MA OMAILCOM LARANJEIRAS, LURID BRAVO -MA 

EEP: 65.BB5•DOO 

J 



1._` YbTIE 
Iow 

FOLHA n°~,~7~j i 
....-,.. 

6 

m 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE para apresentação das 
bandas, realização de eventos de artistas de 
nivel local, apresentação de danças 
regionais e grupos, conforme abaixo: mesas 
de som 2 consoles digitas 1s9 32x32 pa 24 
caixas line array, caixas subwoofer 
microfones 8mics sennreiser e835 1 kit 
mies sennreiser 2 mies akg d-112. a 
montagem deverá estar concluída com no 
mínimo 06 (seis) horas antes do início do 
evento, a composição deste sistema deverá 
conter: caixas de som, amplificadores, 
microfones, mesas de som e demais 
equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 

7 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
PALCO DE GRANDE PORTE para 
apresentação das bandas, de nivel nacional, 
abaixo: 1 mesas gram- ma; 321ampadas par 
64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 
3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de 
fumaça dmx 3.000 

UND 12 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

8 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
PALCO DE MEDIO PORTE para 
apresentação das bandas, lives, danças 
conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 12 
campadas par 64; 12 par led 54x 3 watts; 6 
estrobos dmx 3000 watts; 12 beans 5r, 2 
maquinas de fumaça dmx 3000 

UND 12 R$4.200,00 R$50.400,00 

9 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
PALCO DE PEQUENO PORTE para 
apresentação das bandas, lives, danças 
conforme abaixo: 1 mesas pilot 2000; 6 
lampadas par 64; 08 par led 54x 3 watts; 2 
estrobos dmx 3000 watts; 06 beans 1 
maquinas de fumaça dmx 512 

UND 20 R$ 3.500,00 R$ 70.000,00 

10 
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 
-medindo 6x4 96x96 p3 

UND 6 R$ 6.500,00 R$ 39.000,00 

lI LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - 
medindo 4x3 96x96 p3 

UND 10 R$ 5.500,00 R$ 55.000,00 

r 

SHOW TIME PROOUÇOES E EVENTOS I.TDA / SHOW TIME - ME 
CNPJ:11.3â1.E25/0001-N3 

(99)98844-1892 
(85)98902-1000 

RDA DA BANDEIRA N9794, SALA A 
SHOWTIMEPROODCOES.MALGMAILCOM LARANJEIRAS, BuimBRAVO-MA 

CEP 65.6B5•000 
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12 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
CAMARIM locação com montagem e 
desmontagem, de camarim climatizado, 
medindo 4 metros de frente por, 4 metros de 
fundo, banheiro, porta e iluminação, 
equipado com cadeiras, mesa e ar 
condicionado, anexo ao palco. 

UND 12 R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 

13 
ESTRURURA DE ALUMINIO - grid 
p-30 medindo 60 metros 

DIARIAIMETR 
O 

1000 R$ 40,00 R$ 40.000,00 

14 

ARQUIBANCADA: para 2.000 (mil 
pessoas, com bom acabamento, estrutura 
metálica tubular, sem cobertura, duas 
escadas de acesso com largura mínima de 
2m e 20 cm, corrimão, com fechamento 
total ou longarinas dde proteção com 
espaçamento máximo de 15 cm. com 
pára-corpo medindo 1 metro e cinqüenta 
centímetros do piso ao 1O degrau, totalm 
ente fechado ou com longarinas com 
espaçamento máximo de 15 cm. pára—corpo 
também na parte mais elevada da 
arquibancada, com o mínimo de lmetro e 
cinqüenta centímetros de altura, totalmente 
fechado ou longarinas com espaçamento 
máximo de 15 cm, com pára-corpo nas 
laterais com o mínimo de 1 metro e 50 
centímetros de altura, totalmente fechado ou 
longarinas com espaçamento 

LOCAÇÃO 
DIARIA 

5 R$ 9.000,00 R$ 45.000,00 

15 
GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 
KVA CABINADO E ABASTECIDO. UND 15 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 

16 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de 
cabine sanitária química (banheiro químico) 
individual, para uso do público em geral, 
portátil, entregue no local do evento e 
removida após o término do mesmo, com 
dimensões mínimas l,l0m de largura por 
1, l 0mt de profundidade com 2, l 0m de 
altura, porta com fechamento e indicação de 
ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta 
papel higiênico, teto em material 
translucido, pontos de ventilação, com 
equipe de manutenção durante o evento, e 

UND 200 R$ 260,00 R$ 52.000,00 

SHOW TIME PRODllçflES E EVENTOS LIDA / SHDW TIME - ME 
CNPJ: i1.361.625/OQDI-Q3 

(99)98844-1892 
(85)98902-1000 

  J 

RUA DA BANDEIRA N~794, SALA A 
SHOWTIMEPRODDCOES.MACGMAILCOM LARANJEIRAS. BURITI BRAVO -MA 

CEP 65.685-000 
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retirada dos dejetos por equipe 
especializada e equipada após término do 
mesmo 

17 
Tenda 5x5m, instalada, para proteção e 
estrutura necessária. 

DIARIA 200 R$ 250,00 R$ 50.000,00 

18 
Tenda 1Ox10m, instalada, para proteção e 
estrutura necessária. 

DIARIA 20 R$ 700,00 R$ 14.000,00 

19 

Contratação do serviço de segurança 
desarmada — turno noturno, treinada, 
capacitada, uniformizada e nada consta na 
polícia civil, durante todo período do 
evento. devidamente credenciados para os 
dias dos eventos. Cotar preço global para 
contratação. 

DIARIA 200 R$ 140,00 R$ 28.000,00 

20 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
APOIO OPERACIONAL. Contratação de 
pessoa treinada e preparada para dar suporte 
ao evento compreendo o serviço de limpeza, 
e demais profissionais necessários a 
viabilidade do evento. 

DIARIA 80 R$ 110,00 R$ 8.800,00 

21 

Serviços especializados de ornamentação 
e decoração temática da área de realização 
do evento com bandeirolas e toda estrutura 
necessária para decoração 

UND 25 R$ 3.000,00 R$ 75.000,00 

22 

Banda de renome regional Banda de 
reconhecimento regional a nível estadual, 
com estilo e repertório de predominância 
para realização do evento, incluindo a 
participação dos músicos e dançarinos, para 
realização de show com duração mínima de 
02 (duas) horas cada. 

UND 6 R$ 45 .000,00 R$ 270.000,00 

23 

Bandas Locais. Banda local, com 
reconhecimento a nível municipal, 
aclamados pela população, com estilo e 
repertorio de predominância para realização 
do evento, incluindo a participação dos 
músicos e dançarinos, para realização de 
show com duração mínima de 02(Duas) 
horas cada. 

UND I8 R$ 6.000,00 R$ 108.000,00 

~ i 
SNOW TIME PRODUÇ~ES E EVENTOS LIDA / SNOW TIME - ME 

CNPJ:11.361.625/OEIW-LJ3 
(99)98844-1892 
(85)98902-1000 SHDWTIMEPRODUCUES.MACDMAR.CDM 

RUA DA BANDEIRA N~794, SALA A 
LARANJEIRAS, BURm BRAVO -MA 
CEP 65.685.ODD 
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24 

Banda de renome nacional grande porte. 
Banda de reconhecimento nacional, com 
estilo e repertorio musical aclamado pela 
população local, incluindo a participação 
dos músicos e dançarinos, para realização 
do show com duração mínima de 02(duas) 
horas cada. UND Show. 

UND 4 R$ 105.000,00 R$ 420.000,00 

TOTAL ~ 
1.957.20O,OO 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$1.957.200,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E 
CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) 

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, 
transportes, garantia e seguros. 

VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (sessenta) DIAS. 

São João dos Patos — MA, 19 de abril, 2022. 

t-tn.Arrti`}' 
Bruno uz da Silva 

038.590.283-24 

SHOW TIME PRODUÇÕES E EVENTDS LIDA / SHOW TIME - ME 
CNPJ:11.361.625/fD01-03 

(99)98844-1892 
(85)98902-1000 

RUA DA BANDEIRA Nº794, SAIA A 
SHOWTIMEPROOUCOES.MAVOMAILCOM LARANJEIRAS, BURITI BRAVO - MA 

CEP 65.665-DOO 
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