
Ano VII – Edição nº 993 - Tibagi, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 
 

 

      
Atos do Município de Tibagi – Paraná  |  Criado pela Lei 2499/2013  |  Distribuição Gratuita 

 

 

Diário Oficial 

IMPRENSA OFICIAL – PUBLICAÇÃO DIÁRIA Jornalista Responsável: Bianca Martins 



                                                                                                                     
  

 

Ano VII – Edição nº 993 - Tibagi, 11 de fevereiro de 2019. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 2 

ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, comunica que em referência ao Pregão Presencial nº 014/2019, cujo objeto é a CONTATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAR SHOW ARTISTICO COM BANDA SHOW, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, que houve um erro no Edital, cabendo as 

seguintes correções: 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5. OBJETO 

 

O presente tem por objeto a CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SHOW ARTISTICO COM BANDA SHOW, SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO, conforme segue: 

Item 

Quant Discriminação  
Preço máximo 

Total – R$ 

1 1 BANDA SHOW PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL/2019, NA PRAÇA 

EDMUNDO MERCER, TIBAGI/PR, DE 1º À 5 DE MARÇO, que deverá conter no 

mínimo: 

- 12 caixas line array para P.A  

- 12 caixas de SUB potencia mínima de 2400W (ou equipamento superior). 

- 01 racks de potência com potencia mínima de 15000W (ou equipamento 

superior)  

- 01 amplificador guitarra com potencia ,mínima de 450W (ou equipamento 

superior). 

- 01 amplificador baixo com caixa, com no mínimo 08 autofalantes de 10” (ou 

equipamento superior). 

- mesa digital mínimo de 64 canais (ou equipamento superior). 

 - 01 processador com mínimo de 6 vias e sistema androide (ou equipamento 

superior). 

- 01 notebook  

- 01 power play com no mínimo 8 vias (ou equipamento superior). 

- multicabo com no mínimo 56 vias 60m (ou equipamento superior). 

- main Power 3 fases mínimo de 100 a (ou equipamento superior). 

- 14 microfones em fio shure 58 (ou equipamento superior). 

- 01 kit de microfone para bateria (ou equipamento superior). 

- 01 kit de microfone para percussão (ou equipamento superior). 

- sistema in-ear shure (ou equipamento superior). 

- 16 pedestais de microfone (ou equipamento superior). 

- 01 bateria completa (ou equipamento superior).  

- sistema wireless para ipad controle de mesa de som e todo o cabeamento 

 95.000,00 
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necessário para a operação desse sistema (ou equipamento superior). 

- mesa de luz (ou equipamento superior). 

- moving beam minimo 16 canais (ou equipamento superior). 

- moving beam minimo 20 canais (ou equipamento superior). 

- moving beam led (ou equipamento superior). 

- refletores l LED branco quente (ou equipamento superior). 

- refletores par led minimo 3 watts (ou equipamento superior). 

- 4 ribaltas de led de no mínimo 8 watts (ou equipamento superior). 

- 4 refletores mini bruit (ou equipamento superior). 

- 4 refletores bruit de led (ou equipamento superior). 

- racks de luz minimo 12 canais (ou equipamento superior). 

- maquina de fumaça de mínimo 3.000w (ou equipamento superior). 

- maquina de fumaça de mínimo 1.500w vertical com led RGB (ou equipamento 

superior). 

- 4 stroblos led mínimo 3.000w (ou equipamento superior). 

- 02 super stroblo atomic (ou equipamento superior). 

- 36 placas de painel de led de alta resolução, minimo P03 (ou equipamento 

superior). 

- 01 Processador de vídeo vdwall (ou equipamento superior). 

01 notebook para efeitos de cenário (ou equipamento superior). 

- mínimo 30 metros de estrutura de alumínio q30 (talhas e silves) para fixação de 

iluminação e painel de led  e todo o cabeamento necessário para a instalação e 

funcionamento desse sistema (ou equipamento superior).  

* A banda deverá conter no mínimo 2 (duas) cantoras, 2 (dois) cantores, 1 (uma) 

guitarra elétrica, 1 (um) contra baixista, 1 (um) tecladista, 1 (um) baterista, 2 (dois) 

percussionista, 1 (um) trompetista, 1 (um) saxofonista, 5 (cinco) bailarinos (as), 1 

(um) DJ além de toda a equipe necessária responsável pela montagem dos 

equipamentos. Durante as apresentações deverá acontecer pelo menos 40 

(quarenta) troca de figurinos e estes deverão ser de boa apresentação e 

qualidade. 

 

Leia se: 

 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5. OBJETO 

 

O presente tem por objeto a CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SHOW ARTISTICO COM BANDA SHOW, SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO, conforme segue: 
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Item 

Quant Discriminação  
Preço máximo 

Total – R$ 

1 1 BANDA SHOW PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL/2019, NA PRAÇA 

EDMUNDO MERCER, TIBAGI/PR, DE 1º À 5 DE MARÇO, que deverá conter no 

mínimo: 

- 12 caixas line array para P.A  

- 12 caixas de SUB potencia mínima de 2400W (ou equipamento superior). 

- 01 racks de potência com potencia mínima de 15000W (ou equipamento 

superior)  

- 01 amplificador guitarra com potencia ,mínima de 450W (ou equipamento 

superior). 

- 01 amplificador baixo com caixa, com no mínimo 08 autofalantes de 10” (ou 

equipamento superior). 

- mesa digital mínimo de 64 canais (ou equipamento superior). 

 - 01 processador com mínimo de 6 vias e sistema androide (ou equipamento 

superior). 

- 01 notebook  

- 01 power play com no mínimo 8 vias (ou equipamento superior). 

- multicabo com no mínimo 56 vias 60m (ou equipamento superior). 

- main Power 3 fases mínimo de 100 a (ou equipamento superior). 

- 14 microfones em fio shure 58 (ou equipamento superior). 

- 01 kit de microfone para bateria (ou equipamento superior). 

- 01 kit de microfone para percussão (ou equipamento superior). 

- sistema in-ear shure (ou equipamento superior). 

- 16 pedestais de microfone (ou equipamento superior). 

- 01 bateria completa (ou equipamento superior).  

- sistema wireless para ipad controle de mesa de som e todo o cabeamento 

necessário para a operação desse sistema (ou equipamento superior). 

- mesa de luz (ou equipamento superior). 

- moving beam minimo 16 canais (ou equipamento superior). 

- moving beam minimo 20 canais (ou equipamento superior). 

- moving beam led (ou equipamento superior). 

- refletores l LED branco quente (ou equipamento superior). 

- refletores par led minimo 3 watts (ou equipamento superior). 

- 4 ribaltas de led de no mínimo 8 watts (ou equipamento superior). 

- 4 refletores mini bruit (ou equipamento superior). 

- 4 refletores bruit de led (ou equipamento superior). 

- racks de luz minimo 12 canais (ou equipamento superior). 

- maquina de fumaça de mínimo 3.000w (ou equipamento superior). 

- maquina de fumaça de mínimo 1.500w vertical com led RGB (ou equipamento 

 95.000,00 
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superior). 

- 4 stroblos led mínimo 3.000w (ou equipamento superior). 

- 02 super stroblo atomic (ou equipamento superior). 

- 24 metros quadrados de placas de painéis de alta definição. 

- 01 Processador de vídeo vdwall (ou equipamento superior). 

01 notebook para efeitos de cenário (ou equipamento superior). 

- mínimo 30 metros de estrutura de alumínio q30 (talhas e silves) para fixação de 

iluminação e painel de led  e todo o cabeamento necessário para a instalação e 

funcionamento desse sistema (ou equipamento superior).  

* A banda deverá conter no mínimo 2 (duas) cantoras, 2 (dois) cantores, 1 (uma) 

guitarra elétrica, 1 (um) contra baixista, 1 (um) tecladista, 1 (um) baterista, 2 (dois) 

percussionista, 1 (um) trompetista, 1 (um) saxofonista, 5 (cinco) bailarinos (as), 1 

(um) DJ além de toda a equipe necessária responsável pela montagem dos 

equipamentos. Durante as apresentações deverá acontecer pelo menos 40 

(quarenta) troca de figurinos e estes deverão ser de boa apresentação e 

qualidade. 

 

Informamos, ainda, que ficam mantidas as demais condições previstas no edital completo. 

 

Tibagi, 11 de fevereiro de 2019. 

 

RILDO EMANOEL LEONARDI 
Prefeito Municipal 

 

 

  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato n

o
 02/2018 

 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI 
CONTRATADA: DANIELSON PACHECO DOS SANTOS 07154762977 
 
OBJETO: Empresa especializada para prestação de serviços de: filmagem e transmissão das sessões, e audiências públicas, atualizações da pagina 

oficial da Câmara Municipal de Tibagi, responsável pela manutenção da rede de computadores, atualização de programas quando solicitado, tendo um 

funcionário a serviço da Câmara Municipal todos os dias da semana. 

VALOR TOTAL: R$ 7.614,00 (sete mil e seiscentos e quatorze reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0101.2004.3.3.90.40.00.00 
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2019 

 
 
Tibagi, 07 de Fevereiro de 2019. 

 

JOSÉ ENIO ANTUNES 

Presidente 
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EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato n

o
 03/2018 

 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI 
CONTRATADA: MARCIO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES -ME 
 
OBJETO: Prestação de serviços gerais de jardinagem e manutenção, compreendendo a roçada, limpeza e capinação de canteiros de flores, poda de 

arbustos e árvores, adubação do solo, rega de flores, corte de grama, rastelamento, varrição manual das calçadas, pátios e estacionamento, remoção 

de folhas das árvores e outros detritos, controle de praga e ervas daninhas, limpeza de calhas d’água,limpeza das paredes externas do prédio 

pertencente a Câmara Municipal de Tibagi. 

VALOR TOTAL: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais ) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0101.2004.3.3.90.39.00.00 
DATA DA ASSINATURA: 11/02/2019 

 
Tibagi, 11 de Fevereiro de 2019. 

 

JOSÉ ENIO ANTUNES 

Presidente 
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