
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO PE Nº 013/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09052022001/2022/PMPD 

 

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de locação de estruturas diversas, equipamentos, mão de obra especializada e bandas para 

apresentação de shows artísticos, visando atender aos diversos eventos a serem realizados no 

município de Presidente Dutra - MA. 

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de 

preços para eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação dos serviços de organização 

de eventos diversos, realizados pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, compreendendo 

o planejamento, a organização, a execução, a operacionalização, a produção, a locação de 

equipamentos e todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública 

Municipal, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022. Segue proposta com descrição dos itens na 

planilha abaixo. 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

UNID. 
MARCA/MODE

LO 
QUA
NT 

 
VALOR 
UNIT.  

 VALOR 
UNITARI
O POR 

EXTENS
O   

 VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 

POR 
EXTENSO 

10 
Estrutura  metálica  
de  Grid  P-30  
medindo 60 metros. 

Diária/M
etro 

NEWFORM 9000 
R$ 

38,00 

 vinte e 
cinco 
reais  

 R$       
342.000,00  

trezentos 
e 

quarenta 
e dois 

mil reais 

11 

Estrutura  de  
Fechamento:  
locação  com 
montagem e 
desmontagem de 
fechamento, sendo  
os  mesmos  em  
placas  tipo  tapume 
na  altura  mínima  
de  2,20     metros,  
com travessa   e   

Diária/M
etro 

NEWFORM 1000 
R$ 

25,00 

 três mil, 
setecent
os reais  

 R$         
25.000,00  

vinte e 
cinco mil 

reais 



  

suporte   para   
fixação   e   sem 
pontas  de  lança,  
portões  para  
saídas  de 
emergência,  de  no  
mínimo  4,40  
metros  de largura, 
em metro linear. 

22 

Divulgação  do  
evento  em  
emissoras  de 
rádios  da  região,  
tipo  spot.  Pct  com  
150 chamadas, 
duaração de 15 
dias. 

Unidade MV COOKS 15 
R$ 

3.700,0
0 

 
dezenov
e reais  

 R$         
55.500,00  

cinquent
a e cinco 

mil, 
quinhent
os reais 

24 

Fornecimento   de   
refeições   
necessárias para   
pessoas   e   
artistas   envolvidas   
na 
execução do 
evento. 

Unidade MV COOKS 500 
R$ 

19,00 

 
duzentos 
e vinte e 
nove mil, 
oitocento
s reais  

 R$           
9.500,00  

nove mil, 
quinhent
os reais 

26 

Contratação de 
atração musical 
(banda     show)     
de  renome     
Nacional (grande      
porte)   estilo 
variado, com 
excelente 
repertório, equipe 
de palco, músicos 
de  gabarito  com  
instrumentos, som,   
iluminação   e   
efeitos   à   altura   
do espetáculo,   
para   01   show   
de   duração 
mínima de 
02h00min. 

Cachê 
Artístico 

TATY GIRL , 
SAIA RODADA 

2 
R$ 

229.800
,00 

 
cinquent
a e seis 

mil, 
novecent

os e 
cinquent
a reais  

 R$       
459.600,00  

quatroce
ntos e 

cinquent
a e nove 

mil, 
seiscent
os reais 

27 

Contratação de 
atração musical 
(banda    show)    
de  renome  nas  
Regiões Norte     e   
Nordeste   (médio   
porte)   estilo 

Cachê 
Artístico 

ANDSON 
MENDONÇA, 

BRUNO 
SHINODA 

2 
R$ 

56.950,
00 

 trinta e 
três mil, 
novecent
os reais  

 R$       
113.900,00  

cento e 
treze mil, 
novecent
os reais 



 

variado,  com  
excelente  
repertório,  equipe 
de   palco,   
músicos de gabarito     
com instrumentos,  
som, iluminação  e  
efeitos  à altura    
do  espetáculo,    
para    01show  de 
duração mínima de 
02h30min. 

28 

Contratação  de 
atração musical 
(banda  show)  de 
renome nas 
Regiões Norte      e  
Nordeste, (pequeno  
porte), estilo 
variado, com 
excelente 
repertório, equipe 
de palco, músicos 
de gabarito com 
instrumentos,   
som, iluminação e 
efeitos à altura do 
espetáculo, com 
show de duração 
mínima    de 
02h30min. 

Cachê 
Artístico 

ALYSON 
TAVARES, ELI 
CANTOR,AND

SON 
MENDONÇA, 

BRUNO 
SHINODA 

4 
R$ 

33.900,
00 

 vinte e 
oito mil, 
quinhent
os reais  

 R$       
135.600,00  

cento e 
trinta e 

cinco mil, 
seiscent
os reais 

29 

Contratação de 
atração       musical 
(banda  show)   de 
renome    nas    
Regiões 
Circunvizinhas 
estilo variado, com 
excelente     
repertório, equipe       
de palco, músicos 
de gabarito com 
instrumentos,   
som,   iluminação   
e   efeitos à altura  
do espetáculo,     
com    show     de 
duração    mínima    
de 02h30min. 

Cachê 
Artístico 

FABIO ALTA 
TENSÃO 
,ELILMA 

VASCONÇELO
S, 

DIEL FRANÇA, 
GERRARD 

LIMA, 
 FERNANDO 

LIMA 

5 
R$ 

28.500,
00 

 seis mil 
e cem 
reais  

 R$       
142.500,00  

cento e 
quarenta 

e dois 
mil, 

quinhent
os reais 



  

30 

Contratação de 
atração musical 
(banda   show)   
local),estilo variado, 
com excelente     
repertório, equipe 
de palco, músicos 
de gabarito com 
instrumentos, com     
show     de     
duração mínima  
02h30min. 

Cachê 
Artístico 

EX: BRUNO 
SHINODA, 

FABIO ALTA 
TENSÃO, 
ELILMA 

VASCONÇEL
OS, DIEL 
FRANÇA, 

GERRARD 
LIMA, 
THAIS 

MORENO, 
FERNANDO 

LIMA,ANDSO
N 

MENDONÇA, 
JANAINA 
SANTOS, 
ALISSON 

TAVARES, 
ETC... 

15 
R$ 

6.100,0
0 

 cinco 
mil, 

setecent
os reais  

 R$         
91.500,00  

noventa 
e um mil, 
quinhent
os reais 

31 

DANÇAS 
FOLCLORICAS:   
contratação de 
danças   regionais   
folcloricas   tais   
como: bumba  -  
boi,  dança  
portuguesa,  
cacuriá, tambor  de  
crioula,     entre  
outras  danças 
tipicas do periodo 
junino. 

Cachê 
Artístico 

EX: BUMBA-
MEUBOI BOI 
DA PINDOBA, 
BUMBA-MEU 
BOI DA MATA 

GRANDE, 
BUMBA-

MEUBOI DE 
RIBAMAR, 
BUMBA-

MEUBOI DE 
MARACANÃ,B

UMBA-
MEUBOI DA 
MATINHA, 
BUMBA-

MEUBOI DE 
JUSSATUBA .. 

ETC... 

10 
R$ 

5.700,0
0 

 um mil, 
quatroce

ntos 
reais  

 R$         
57.000,00  

cinquent
a e sete 
mil reais 



 

32 

ANIMADOR/RECR
EADOR:    pessoa    
que tem  a  função  
de  desenvolver  
programas lúdicos, 
o técnico em 
recreação/ 
animador e aquele 
que tem o contato 
direto com público 
participante   e  
com  as   atividades  
lúdicas 
desenvolvidas.       
Deve       entender       
de comportamento 
humano, ter visão 
na área e 
planejamento  
antecipado  e  
organizacional. 
Formação superior 
em educação física 
/ ou artes. 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

1.400,0
0 

 um mil, 
oitocento
s reais  

 R$         
28.000,00  

vinte e 
oito mil 
reais 

33 

CERIMONIALISTA:     
pessoa     
capacitada 
para  realizar  todas  
os  eventos  
realizada pela 
administração. 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

1.800,0
0 

 dois mil, 
setecent
os reais  

 R$         
36.000,00  

trinta e 
seis mil 

reais 

34 

FILMAGEM: 
Cobertura em vídeo 
com com os 
melhores 
momentos do 
evento feito com 
Câmeras    de    
Mão    e    Drone,    
incluindo 
entrevistas e 
captcao de audio 
digital. Cada 
video terá duracao 
de 4 a 8 minutos. 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

2.700,0
0 

 um mil, 
novecent

os e 
cinquent
a reais  

 R$         
54.000,00  

cinquent
a e 

quatro 
mil reais 

35 

FOTOGRÁFO:   
Cobertura   
fotográfica   de todo  
o  evento,  seleção  
e  montagem  das 
melhores fotos em 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

1.950,0
0 

 um mil 
reais  

 R$         
39.000,00  

trinta e 
nove mil 

reais 



  

meio digital para 
entrega em pen 
drive, com o 
mínimo de 100 
fotos 

36 

LOCUTOR:   
profissional   
capacitado,   para 
leitura  na  
realização  dos  
séricos  na  área 
cerimonialista 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

1.000,0
0 

 três mil, 
setecent
os reais  

 R$         
20.000,00  

vinte mil 
reais 

37 

PRODUÇÃO:   
Contratação   de   
equipe   de 
coordenação e 
produção, formada 
de 1(um) 
coordenador    
geral,1(um)    
assistente    de 
produção,     1     
(um)     
coordenador     de 
segurança,    2  
(dois)  eletricistas,  
2  (dois) 
coordenador de 
montagem, 
desmontagem e 
demais  
necessidades  
durante  e  depois  
do período da 
realização do 
evento. 

Diária MV COOKS 20 
R$ 

3.700,0
0 

 
quarenta 

e dois 
reais  

 R$         
74.000,00  

setenta e 
quatro 

mil reais 

38 

CADEIRAS 
(locação) em PVC, 
sem braço, 
lote com 10 und. 

Loc. 
Diária 

TRAMONTINA 500 
R$ 

42,00 

 
quarenta 

e três 
reais  

 R$         
21.000,00  

vinte e 
um mil 
reais 

39 

MESAS:  (locação)  
de  PVC,  
quadrada,  lote com 
10 und  

Loc. 
Diária 

TRAMONTINA 250 
R$ 

43,00 

 dois mil 
e cem 
reais  

 R$         
10.750,00  

dez mil, 
setecent

os e 
cinquent
a reais 

40 

PORTICO  DE  
ENTRADA:  
Medindo  10m  x 
6m  montada  Q30,  
com  1m  de  

Diária NEWFORM 20 
R$ 

2.100,0
0 

 sete mil, 
novecent
os reais  

 R$         
42.000,00  

quarenta 
e dois 

mil reais 



 

largura  por 6m de 
altura de fora a fora 
e 8m de largura por   
4m   de   altura   de   
dentro   a   dentro, 
revestido com 
banners 
sinalizadores de 4m 
de altura por 1m de 
largura nas laterais 
e na 
parte superior, 
banner de 1m de 
largura por 2m de 
altura. 

52 

Fornecimento  de  
fogos  de  artifício  
com efeitos para 
eventos em geral. 
(10 Gerbs 15 
Segundos Indoor 
Agf (altura 2 Mts) 
Festas, 
Disparador 
Acionador De 
Fogos E Gerbs 12 
Canais Sem Fio) 

KIT FOGOS FENIX 20 
R$ 

7.900,0
0 

 sete mil, 
novecent
os reais  

 R$       
158.000,00  

cento e 
cinquent
a e oito 
mil reais 

VALOR TOTAL  
 R$  

1.914.850,0
0  

um 
milhão, 

novecent
os e 

quatorze 
mil, 

oitocento
s e 

cinquent
a reais 

 

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2022, que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega 

dos serviços. 

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão fornecidos de 

acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em 

todos os seus termos. 

 



  

 

 

PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: OTHIMU’S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. 

SEDE: RUA RIO MEARIM – Nº 40 – SÃO FRANCISCO- SÃO LUIS – MA. 

CNPJ: 14.741.691/00001-99 

TELEFONE/FAX: (98)3012-1151 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: othimusempreendimentos@gmail.com  

CONTA CORRENTE N°. 99782-4, AGÊNCIA N°. 1140, BANCO ITAU S.A 

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: (MARCIO FLAVIO DOS SANTOS 

ABREU, CPF Nº 960.213.063-68, RUA RIO MEARIM, Nº 40, ILHINHA, SÃO LUIS – MA) 

 

 

São Luís- MA, 17 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU 

CPF Nº 960.213.063-68 

TITULAR 
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