
AVISO DE DISPENSA PRESENCIAL 
002/2023 
 
A Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, através do Sr. Prefeito, Eleazar 
Muniz Junior , torna-público com fundamento no artigo 75 , § 3º, da Lei federal 
14.133, de 1º de abril de 2021, que receberá proposta de venda de qualquer 
interessado,  no prazo de três dias úteis a contar da data de inserção deste 
aviso no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, no seguinte endereço eletrônico: 
www.pedrodetoledo.sp.gov.br. 
A proposta deverá ser acompanhada dos documentos previstos neste edital e 
deverá ser encaminhada no email: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, 
inclusive para esclarecimentos. 
 
 
 
OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
equipe de apoio para Carnaval 2023 conforme Termo de Referência, 
ANEXO I deste aviso. 
 
 
PERÍODO DE PROPOSTAS  
De 08/02/2023 
Até 13/02/2023 
 
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM 
 
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA 

ATO CONSTIUTIVO 
CNPJ 
PROVA DE REGULARIDADE INSS 
PROVA DE REGULARIDADE FGTS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA 
 
 
 
 

Eleazar Muniz Junior 
 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de equipe 
de apoio para Carnaval 2023 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A festividade do Carnaval tem como objetivo levar entretenimento para todos 
os moradores do Município de Pedro de Toledo e turistas, movimentando 
assim o turismo e comércio local. 
O Local da apresentação será no Palco central das festividades na Avenida 
São José. 
Para que haja segurança para os munícipes e turistas da cidade se faz 
necessário a referida contratação para que seja um evento seguro e 
organizado. 
 
 

 

Descrição 
Equipe de Apoio e bombeiro civil 

30 integrantes para apoio e retaguarda para o dia 17 de fevereiro de 2023 

30 integrantes para apoio e retaguarda para o dia 18 de fevereiro de 2023 

30  integrantes para apoio e retaguarda para o dia 19 de fevereiro de 2023 

30  integrantes para apoio e retaguarda para o dia 20 de fevereiro de 2023 

30 ntegrantes para apoio e retaguarda para o dia 21 de fevereiro de 2023 

Observação: Total de 30 integrantes sendo: 25 homens e 5 mulheres 

06 Integrantes por dia para Equipe de Bombeiro civil para os dias 17 a 21 de fevereiro de 

2023 

10 guardas patrimoniais sendo 02 homens x dia para os dias 17 a 21 de fevereiro de 2023 
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