
 

 

Ao Setor de Compras  

Prefeitura Municipal de Codó/MA.  

Prezados, 

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, 

assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações. 

 

PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: B. CRUZ DA SILVA / BRUNINHO PROMOÇÕES E SERVIÇOS - EPP 

SEDE: RUA RIO BRANCO, Nº 78, CENTRO, BURITI BRAVO/MA 

CNPJ: 22.911.357/0001-64 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM 

DESCRIÇÃO 
 UND  QUANT 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 PALCO MÓVEL (GRANDE) 15m de 
boca de cena, 10m de profundidade, altura 
do chão ao piso de 2,20m e do piso ao teto 
8m e camarim medindo 4 x 4 m. Estrutura 
metálica tubular em treliça; piso 
rigorosamente travado, nivelado e 
acarpetado; cobertura em lona anti-
chamas; com tapadeiras nas laterais e 
fundo na cor preta; uma escada móvel 
podendo ser montada na lateral. Área 
extra 4 x 4 m para a montagem da house 
de monitor, para material excedente e 
equipe técnica; praticáveis para a bateria, 
backingvocals e teclados; estrutura para 
PA line, com 02 Camarins com medida 
mínima 3 x 3 mt contendo (ar-
condicionado, 01 (um) frigobar, 01(uma) 
mesa pequena,01(uma) mesa média, 
10(dez) cadeiras, 01(um) espelho de 
corpo inteiro). 

DIÁRIA 25 4.000,00 100.000,00 

02 PALCO MÓVEL (PEQUENO) 
(modelo Nilmix House P30) 8m de boca de 
cena x 6m de profundidade, altura do chão 
ao piso de 1m e do piso ao teto 3m, 
estrutura metálica tubular em treliça; piso 
rigorosamente travado e nivelado, uma 
escada móvel podendo ser montada na 
lateral. 

DIÁRIA 
25 3.000,00 75.000,00 



 

 

03 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO FLY 

(GRANDE) Line array (02 vias “02 

falantes de 12+01+Ti” corte de frequência: 

100hz-1.5kz/1.5kz-20kz de 1.200w rms) 2 

torres com 9 metros de altura cada com 12 

caixas por lado, mais 12 sub (02 falantes 

de 18” com corte de frequência 30hz-90hz 

de 2.000w rms) de cada lado, 2 mesas 

digitais de 48 canais (“08 VCA/24OUTS”), 

02 processador digital ( “04in+08out”), 06 

filtro de linha, 01 sistema de intercom 

pa/palco/palco/PA, 01- Power Play, side 

Fill duplo estéreo 04 caixas de subs com 

2.000w com corte de frequência de 30Hz-

150Hz e 04 caixas tree-way de 02 vias de 

1.200w  com corte de frequência 150Hz-

1.50Kz + 1.50KZ-20Kz) , 01 sistema Bass 

com caixa de 400w mod 115 de 250w + 01 

caixa 4x10 de 400w, com cabeçote de 

550w, 01 caixa de guitarra 212 com 200w 

,01 sistema de teclado de 300w 02 vias), 

01 retorno para bateria SB 850 com 

2.000w corte de frequência 30Hz-150Hz, 

01 retorno para percussão (caixa 2x12+ti), 

12 fones de ouvido estero, 06 monitores 

de voz 2x12+ti, 12 DI balanceadores ativos 

e passivos, 01 corpo de bateria com 

bumbo de 22¨, tons de 12,13 e 16), 01 kit 

de microfone para bateria com 10 

microfones, 06 microfones sem fio (UHF), 

25 microfones com fio 10 garras e 20 

pedestais) , 01 multi cabo esplitado 48 

vias-70m 48x48, 16 extensão PP2,5 , 01  

cabo de força 100m-4x25mm, 12 

praticáveis – 2X1m e 60cm de altura  

telescópica para bateria, percussão e 

banking vocais (2x1 com madeira de 

25mm naval reforçado). 

DIÁRIA 
25 6.000,00 150.000,00 

  



 

 

04 ESTRUTURA DE SOM 

(PEQUENA) 8 graves (subs com 

2.000w com corte de frequência de 30Hz-

150Hz), 06 Médio Graves (caixas de 02 

vias de 1.200wcom corte de frequência 

150Hz-1.50Kz + 1.50KZ-20Kz), 01 mesa 

de 24 canais, processador digital, 01 kit 

bateria, 01-kit percussão, 02 - microfones 

sem fio, 12 microfones com fio, 04 spots  

DIÁRIA 
25 3.200,00 80.000,00 

05 ILUMINAÇÃO: com no mínimo um 

grid de 11X7m alumínio P30 com altura 

de 6m e 02 passadas, que permita aos 

espectadores identificar os locutores, 

animadores, cantores e dançarinos. 12 

MOVING BEAN 200, 30 PAR LED 3 watts, 

08 MINIBRUT “06 LÂMPADAS”, 04 

STROBO, 24 refletores PAR 64/FOCO 5 

com 24 gelatinas de correção, 02 racks 

Dimmer, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA, 01 

CANHÃO SEGUIDOR  

DIÁRIA 
25 3.600.00 90.000,00 

06 CAMAROTE - Estrutura de Camarote 
de grande porte: Instalação de 01 (UM) 
camarote com capacidade para 80 
(oitenta) pessoas, sendo todos em 
estrutura tubular de ferro, todo fechado 
em placas de metalon, com piso em 
placas de madeira proporcionando assim 
maior segurança e conforto, Piso Em 
Plástico Modular Cor Vermelho, 
forrado com TNT da cor escolhida, área 
de circulação. Medidas (12 x 8) camarote, 
(1,5 m) de área de circulação, (2 m) de 
altura do solo para o piso, e (8 m) de 
altura do piso para o teto, com escadas de 
acesso. 

DIÁRIA 
25 1.200,00 30.000,00 

07 30 UNIDADES- STAND ABERTOS 
OBS.:MEDINDO 2MX3MX2,20CM/H COM 
PISO EM MADEIRA SEM CARPETE E 
INSTALAÇÕES ELETRICAS COM 02 
LAMPADAS E 01 TOMADA COBERTOS 
COM 15 UNIDADES TENDA 4MX4M 

DIÁRIA 
25 6.000,00 150.000,00 

08 Decoração do Corredor da Folia: 
lonas, madeirites, malhas, tintas e mão de 
obra conforme padrão decorativo 
estabelecido pela administração 
percorrendo o total de 3.422km² do 
corredor da folia/ outros locais 
solicitados. 

UND 
08 10.000,00 80.000,00 

09 Gerador - (grupo gerador 180 kva, 
motor a diesel turbinado, tensão 
220/380 /440)1800 rpm). 

DIÁRIA 25 1.500,00 37.500,00 

  



 

 

10 15 UNIDADES BANHEIROS 
QUIMICOS com respiro; piso 
antiderrapante; fechadura com indicador 
livre/ocupado externo; caixa de dejetos 
com acento; suporte para papel higiênico e 
porta objetos 

DIÁRIA 25 3.000,00 75.000,00 

11 60 SEGURANÇAS equipados e com 
vestimentas diferenciadas para fácil 
identificação dos mesmos DIÁRIA 25 6.000,00 150.000,00 

12 DIARIA EM HOTEL no Município de 
Coelho Neto apartamento duplo c/ ar 
condicionado e café da manhã 

DIÁRIA 500 80,00 
40.000,00 

 

13 Viabilização de estruturas artísticas, sendo 

BANDA ou artistas de renome local com 
características para compor a programação 
do carnaval de Coelho Neto 2020, no 
Município de Coelho Neto - MA, estilo 
musical variado com tradição em eventos 
culturais ou semelhantes que tenha 
reconhecimento do público no Município 
de Coelho Neto - MA. 

UND 31 5.000,00 155.000,00 

 

VALOR TOTAL 1.212.500,00 

(um milhão, duzentos e doze mil e quinhentos reais) 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS 

 

 

 

 

BURITI BRAVO 10 DE JANEIRO DE 2022 

 

B. CRUZ DA SILVA / BRUNINHO PROMOÇÕES E SERVIÇOS – EPP 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
Bruno Cruz da Silva 

CPF: 038.590.283-24 
RG: 36447568-7 SSP-SP 

Representante Legal 
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