
 

 

CONSULTA DE PREÇOS 003/2023 
 
Fornecedor Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Contato telefônico/celular: 
App de mensagem: 
E-mail: 

 
A presente proposta de valores é para contratação do serviço abaixo relacionado. 
A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte à 
publicação desta) para encaminhar a proposta de preço através do e-mail 
contratacaodiretaibitinga@gmail.com.  

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Total R$ 
OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços com equipe de Segurança 
uniformizada com a finalidade de contenção de tumultos e/ou brigas, controle de 
acesso ao evento, auxilio na proteção de equipamentos da Prefeitura e de terceiros 
e o atendimento de possíveis emergências durante a realização do Carnaval 2023, 
no mês de fevereiro 
DETALHAMENTO:  
1) A equipe deverá se apresentar uniformizada e identificada por crachás nos 
horários, dias e locais como segue: 
1.1) Local, Praça Rui Barbosa, Centro; 
1.2) Datas e horários, Carnaval noturno nos dias 17,18, 19 e 20 de fevereiro das 
20h00 às 24h00 sendo 12 seguranças por noite. 
2) Correra por conta da contratada; o transporte, a alimentação, a hospedagem (se 
necessária), bem como todos os demais encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e tributários de quaisquer naturezas geradas em consequência da execução 
dos mesmos, inclusive todo EPI e uniformes necessários aos seus trabalhadores, 
conforme Legislação Trabalhista em vigor. 
3) A contratada terá total e inteira responsabilidade por eventuais acidentes, 
sinistros ou qualquer outro tipo de dano ou prejuízo sofrido por si e todo o seu 
pessoal ou ocasionados a Prefeitura ou a terceiros em geral, em virtude da 
realização dos serviços, ou da paralisação ocasionada por causa da mesma. 
4) Os serviços serão executados dentro do perímetro urbano da cidade de Ibitinga, 
sendo que a fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo da Secretaria de 
Cultura.  
 

 

Ibitinga, 05 de janeiro de 2023. 
   
_____________________________                         ________________________________                                   
Jessica de Morais Baioni          RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
Departamento de Compras 


