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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005/2020  

Tibagi, 6 de julho de 2020 

Senhores Servidores: 

Em atendimento a Recomendação Administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná nº 131/2020 e de acordo com a Lei Federal 

8.429/1992, solicitamos a todos os servidores municipais, inclusive os agentes políticos e cargos comissionados, apresentação de Declaração de Bens 

e Valores. 

Todos os bens e valores de propriedade do servidor (imóveis, móveis, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e 

qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais existentes no país ou no exterior) devem ser informados. Também fazem parte da declaração, 

bens e valores relacionados ao cônjuge ou companheiro (a), aos filhos ou a outras pessoas que tenham dependência econômica do declarante. 

Para os servidores que declararam à Receita Federal seus rendimentos de 2019, a Declaração de Bens e Valores pode ser substituída pela de 

Imposto de Renda. 

A Declaração de Bens e Valores deverá ser entregue na Controladoria Interna, até o dia 30 de agosto de 2020 

Cordialmente, 

 
Jussara Alberti Gomes 

Diretora de Controle Interno 
 
 
 
 
 

ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020 

 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, torna público que em referência ao Pregão Eletrônico nº 126/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VESTIMENTAS CÊNICAS, CORTINAS, PERSIANAS, PAPEL DE PAREDE E 

CARPETES, que houve um erro no Edital, cabendo as seguintes correções: 

 

Onde se lê: 

LOTE 01 – VESTIMENTAS CÊNICAS – Teatro Municipal Tia Inália – Ampla Concorrência 

 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUAN
T. 

VALOR 
MÁXIMO 

UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 Ciclorama Retrátil, produzida em tecido vinílico VPD 
branco/preto - com motorização tubular de 72W e 60hz – 
acionada através de botoeira na cabine de comando na 
dimensão de 6,00 metros de largura e 4,80 metros de altura 
com bolsa na borda inferior para contrapeso. 

UNID 1 R$ 14.890,00 R$ 14.890,00 

2 Boca de Cena (Letra A, ilustração 1): Cortina em Veludo 100% 
algodão, 450 gramas/ml na cor azul, com dimensão de 11,80m 
(larg) x 4,80 m (alt), com transpasse de 1,0 metro, franzimento 
na proporção de 2X a sua largura, com barramento de 0,30m e 
cabeçote superior entre telado e reforçado, com aplicação de 
ilhós a cada 0,20 metros . Tratamento antichamas através de 
Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 26.710,00 R$ 26.710,00 

3 Trilho Motorizado (Boca de Cena): Composto por perfis 
retangulares de alumínio, fixados em base resistente através de 
suportes, os rodízios confeccionados em corpo de nylon nas 
dimensões de 25 mm x 10 mm x 90 mm de comprimento, tendo 
em uma das extremidades roldanas duplas de nylon com base 

UNID 1 R$ 11.600,00 R$ 11.600,00 
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metálica na medida de 23 mm de diâmetro e na outra 
extremidade, corrente metálica com cinco elos presa por haste 
de metal ao corpo de nylon, acionado mecanicamente através 
de motor de ¾ CV, tracionado através de cabos de aço. Com 
caixa de comando e acionado por botoeiras no e palco e cabine 
de comando, com dimensão de 11,80m. 

4 Bambolina Mestra Drapeada (Letra B, ilustração 1): 
Confeccionada em veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na 
cor azul, com tratamento anti-chamas através de Ignifugação, 
conforme norma com laudo para inspeção do Corpo de 
Bombeiros, apresentando as seguintes dimensões que 
formarão uma bambolina curva: 01 x 6,17 m de largura  x 1,0 m 
de altura (central); 02 x 2,80 m de largura x 0,80 m de altura 
(laterais), conforme ilustração 2. 

UNID 1 R$ 4.960,00 R$ 4.960,00 

5 Rotunda (Letra F, ilustração 1): Confeccionada em tecido 
cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, com 
dimensões de 8,00m (larg) x 5,50m (alt), transpasse de 0,60m e 
franzida 2x a sua largura. Barramento de 0,30m com correntes 
para sustentação  e cabeçote superior entretelado e reforçado, 
com aplicação de Ilhoses superior a cada 0,20m e bainha 
inferior de 0,20 m. Instalada em Trilho de Alumínio de alta 
resistência com abertura central acionado através de cordas. 
Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 8.290,00 R$ 8.290,00 

6 Pernas ou coxias (Letra D, ilustração 1): Confeccionadas em 
tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 8 
unidades, com dimensões de 1,50m (larg) x 5,50m (alt), 
franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,20m com 
correntes para sustentação e cabeçote superior reforçado  com 
ripas de madeira (ilustração 3).  Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.   

UNID 8 R$ 900,00 R$ 7.200,00 

7 Bambolina do Cenário (Letra E, ilustração 1): Confeccionada 
em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, 
sendo 2 unidades com dimensões de 8,00m (larg) x 2,00 (alt), 
franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,30m, cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de Ilhoses 
superior a cada 0,20 m e bainha inferior de 0,15 metros. 
Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.   

UNID 2 R$ 1.950,00 R$ 3.900,00 

8 Cortina de Acesso – Entrada Principal (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura 
central e dimensão de 2,00m(larg) x 2,40m (alt). Barramento de 
0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com 
aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada 
em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento 
antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com 
laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

9 Cortina de Acesso – Banheiros Plateia (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com  dimensão 
de 1,00m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 
0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio 
reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

10 Cortina de Acesso – Prefeitura (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura 
central e dimensão de de 2,40m (larg) x 2,40m (alt). Barramento 
de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com 
aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada 
em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento 
antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com 
laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 1.925,00 R$ 1.925,00 
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11 Cortina de Acesso – Saguão (Ilustração 4): Confeccionada  em 
Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na 
proporção de 2 X  a sua largura, dupla face, com transpasse de 
0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, 
sendo 01 unidade com abertura central de 2,40m (larg) x 2,40m 
(alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e 
reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de 
distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de 
nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

12 Cortinas de Acesso – Banheiros Saguão (Ilustração 
4): Confeccionadas  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzidas na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galerias de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 02 unidades com dimensões 
de 0,85 (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 
0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio 
reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 2 R$ 1.635,00 R$ 3.270,00 

Total  _________________________________________________________________R$ 93.395,00 

 

Leia-sê 

LOTE 01 – VESTIMENTAS CÊNICAS – Teatro Municipal Tia Inália – Ampla Concorrência 

 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUAN
T. 

VALOR 
MÁXIMO 

UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 Ciclorama Retrátil, produzida em tecido vinílico VPD 
branco/preto - com motorização tubular de 72W e 60hz – 
acionada através de botoeira na cabine de comando na 
dimensão de 6,00 metros de largura e 4,80 metros de altura 
com bolsa na borda inferior para contrapeso. 

UNID 1 R$ 14.890,00 R$ 14.890,00 

2 Boca de Cena (Letra A, ilustração 1): Cortina em Veludo 100% 
algodão, 450 gramas/ml na cor azul, com dimensão de 11,80m 
(larg) x 4,80 m (alt), com transpasse de 1,0 metro, franzimento 
na proporção de 2X a sua largura, com barramento de 0,30m e 
cabeçote superior entre telado e reforçado, com aplicação de 
ilhós a cada 0,20 metros . Tratamento antichamas através de 
Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 26.710,00 R$ 26.710,00 

3 Trilho Motorizado (Boca de Cena): Composto por perfis 
retangulares de alumínio, fixados em base resistente através de 
suportes, os rodízios confeccionados em corpo de nylon nas 
dimensões de 25 mm x 10 mm x 90 mm de comprimento, tendo 
em uma das extremidades roldanas duplas de nylon com base 
metálica na medida de 23 mm de diâmetro e na outra 
extremidade, corrente metálica com cinco elos presa por haste 
de metal ao corpo de nylon, acionado mecanicamente através 
de motor de ¾ CV, tracionado através de cabos de aço. Com 
caixa de comando e acionado por botoeiras no e palco e cabine 
de comando, com dimensão de 11,80m. 

UNID 1 R$ 11.600,00 R$ 11.600,00 

4 Bambolina Mestra Drapeada (Letra B, ilustração 1): 
Confeccionada em veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na 
cor azul, com tratamento anti-chamas através de Ignifugação, 
conforme norma com laudo para inspeção do Corpo de 
Bombeiros, apresentando as seguintes dimensões que 
formarão uma bambolina curva: 01 x 6,17 m de largura  x 1,0 m 
de altura (central); 02 x 2,80 m de largura x 0,80 m de altura 
(laterais), conforme ilustração 2. 

UNID 1 R$ 4.960,00 R$ 4.960,00 

5 Rotunda (Letra F, ilustração 1): Confeccionada em tecido 
cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, com 
dimensões de 8,00m (larg) x 5,50m (alt), transpasse de 0,60m e 
franzida 2x a sua largura. Barramento de 0,30m com correntes 
para sustentação  e cabeçote superior entretelado e reforçado, 
com aplicação de Ilhoses superior a cada 0,20m e bainha 
inferior de 0,20 m. Instalada em Trilho de Alumínio de alta 
resistência com abertura central acionado através de cordas. 
Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 8.290,00 R$ 8.290,00 
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6 Pernas ou coxias (Letra D, ilustração 1): Confeccionadas em 
tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, sendo 8 
unidades, com dimensões de 1,50m (larg) x 5,50m (alt), 
franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,20m com 
correntes para sustentação e cabeçote superior reforçado  com 
ripas de madeira (ilustração 3).  Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.   

UNID 8 R$ 900,00 R$ 7.200,00 

7 Bambolina do Cenário (Letra E, ilustração 1): Confeccionada 
em tecido cenoscurante 300g/ml; 100% algodão, cor preta, 
sendo 2 unidades com dimensões de 8,00m (larg) x 2,00 (alt), 
franzida 2x a sua largura, com barramento de 0,30m, cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de Ilhoses 
superior a cada 0,20 m e bainha inferior de 0,15 metros. 
Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.   

UNID 2 R$ 1.950,00 R$ 3.900,00 

8 Cortina de Acesso – Entrada Principal (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura 
central e dimensão de 2,00m(larg) x 2,40m (alt). Barramento de 
0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com 
aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada 
em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento 
antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com 
laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

9 Cortina de Acesso – Banheiros Plateia (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com  dimensão 
de 1,00m (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 
0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio 
reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

10 Cortina de Acesso – Prefeitura (Ilustração 
4): Confeccionada  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzida na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galeria de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 01 unidade com abertura 
central e dimensão de de 2,40m (larg) x 2,40m (alt). Barramento 
de 0,20m e cabeçote superior entretelado e reforçado, com 
aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de distância, instalada 
em trilho de alumínio reforçado e rodízios de nylon. Tratamento 
antichamas através de Ignifugação, conforme normas e com 
laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

11 Cortina de Acesso – Saguão (Ilustração 4): Confeccionada  em 
Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, na cor azul, franzida na 
proporção de 2 X  a sua largura, dupla face, com transpasse de 
0,30 metros e galeria de madeira revestida do mesmo tecido, 
sendo 01 unidade com abertura central de 2,40m (larg) x 2,40m 
(alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote superior entretelado e 
reforçado, com aplicação de ilhós a cada 0,20 metros de 
distância, instalada em trilho de alumínio reforçado e rodízios de 
nylon. Tratamento antichamas através de Ignifugação, conforme 
normas e com laudo para inspeção do Corpo de Bombeiros.  

UNID 1 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

12 Cortinas de Acesso – Banheiros Saguão (Ilustração 
4): Confeccionadas  em Veludo 100% algodão, 450 gramas/ml, 
na cor azul, franzidas na proporção de 2 X  a sua largura, dupla 
face, com transpasse de 0,30 metros e galerias de madeira 
revestida do mesmo tecido, sendo 02 unidades com dimensões 
de 0,85 (larg) x 2,40m (alt) . Barramento de 0,20m e cabeçote 
superior entretelado e reforçado, com aplicação de ilhós a cada 
0,20 metros de distância, instalada em trilho de alumínio 
reforçado e rodízios de nylon. Tratamento antichamas através 
de Ignifugação, conforme normas e com laudo para inspeção do 
Corpo de Bombeiros.  

UNID 2 R$ 1.635,00 R$ 3.270,00 

Total  _________________________________________________________________R$ 93.395,00 
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Informamos, ainda, que ficam mantidas as demais condições e especificações previstas no edital completo. 

 

 

Tibagi, 13 de julho de 2020. 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração 
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