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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 

DESPACHO 

Assunto: Pesquisa de Preços 

Encaminho em anexo a relação de serviços para que seja realizada a 
pesquisa de preços com vistas à realização de procedimento de contratação de 
empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em 
comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA. 

São João dos Patos - MA, 19 de abril de 2022. 
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SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

São João Dos Patos — MA, em 22 de abril de 2022. 

À Empresa. 

S. L. A. DOS SANTOS SERVICOS - ME 
CNPJ N° 28.108.182/0001-38 
RUA JOAO DANTAS, N° 999, BAIRRO MANGUINHA 
FLORIANO/PI - CEP: 64.800-300 
EMAIL: sergiotonamidia na hotmail.com 
TEL: (89) 9997-7990 

ASS. Cotação de Preços 

Sirvo — me deste expediente para solicitar de Vossa Senhoria, 

cotação de preços para a prestação dos serviços de organização e realização 

de evento em comemoração ao dia das Mães na sede do Município de São 

João dos Patos - MA, o qual segue anexo a relação e quantitativo dos serviços, 

o qual solicitamos a maior brevidade possível. 

Aproveito a oportunidade para votos de estimas e considerações. 

Atenciosamente, 

Ícaro Kairo Tava ris dos Santos 
Chefe do Setor de Compras 
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Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em 
comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE PE-
QUENO PORTE locação com montagem e des-
montagem de palco modular, obedecendo as se- 
guintes 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 1,00m 

UND 1 

2

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 com-
posição deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas de som e 
demais equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 1 

3 

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 7 

4 

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

UND 4 

VALOR TOTAL 
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SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

São João Dos Patos — MA, em 22 de abril de 2022. 

À Empresa. 

B. CRUZ DA SILVA BRUNINHO PROMOÇÕES E SERVIÇOS 
C N PJ N°22.911.357/0001-64 
RUA RIO BRANCO, N° 78, BAIRRO CENTRO 
BURITI BRAVO - CEP: 65685-000 
EMAIL: rayronbarbosa@hotmail.com 
TEL: (99) 3572-1075 

ASS. Cotação de Preços 

Sirvo — me deste expediente para solicitar de Vossa Senhoria, 

cotação de preços prestação dos serviços de organização e realização de 

evento em comemoração ao dia das Mães na sede do Município de São João 

dos Patos - MA, o qual segue anexo a relação e quantitativo dos serviços, o 

qual solicitamos a maior brevidade possível. 

Aproveito a oportunidade para votos de estimas e considerações. 

Atenciosamente, 

Ícaro Kairo Tavaris dos Santos 
Chefe do Setor de Compras 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Anexo a solicitação 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em 
comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE PE-
QUENO PORTE locação com montagem e des-
montagem de palco modular, obedecendo as se- 
guintes 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 

UND 1 

2

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 
subwooferjbl 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 com-
posição deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas de som e 
demais equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 1 

3 

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 7 

4 

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

UND 4 

VALOR TOTAL 
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
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SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

São João Dos Patos — MA, em 22 de abril de 2022. 

À Empresa. 

MARIA NAZARE SOARES COELHO - ME (MOURA PRODUCOES E 
EVENTOS) 
CNPJ N° 26.994.331/0001-88 
RUA EPITACIO PESSOA, N°310, BAIRRO CENTRO 
PARAIBANO/MA - CEP: 65.670-000 
TEL: (99) 8156-2104 

ASS. Cotação de Preços 

Sirvo — me deste expediente para solicitar de Vossa Senhoria, 

cotação de preços prestação dos serviços de organização e realização de 

evento em comemoração ao dia das Mães na sede do Município de São João 

dos Patos - MA, o qual segue anexo a relação e quantitativo dos serviços, o 

qual solicitamos a maior brevidade possível. 

Aproveito a oportunidade para votos de estimas e considerações. 

Atenciosamente, 

?O ~xz 
Ícaro Kairo Tavaris dos Santos 

Chefe do Setor de Compras 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 

Anexo a solicitacão 

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de organização e realização de evento em 
comemoração ao dia das Mães na sede do Município São João dos Patos - MA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

SERVIÇO DE LOCAAÇÃO DE PALCO DE PE-
QUENO PORTE locação com montagem e des-
montagem de palco modular, obedecendo as se-
guintes 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 1,00m 

UND 1 

2

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 com-
posição deste sistema deverá conter: caixas de 
som, amplificadores, microfones, mesas de som e 
demais equipamentos necessários para montagem 
do mesmo. 

UND 1 

3 

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 7 

4 

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

UND 4 

VALOR TOTAL 
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