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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2023 

 
 OBJETO – Aquisição de cortinas em tecido blackout/corta luz, para instalação nas salas de aula da Escola 
Municipal Rubens Amelio Bonatto e no CMEI Herbert de Souza, incluindo confecção e instalação. 

 
Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em 

epigrafe e adjudicação do objeto a:  GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA - ME 

 
Item  

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

1 3564 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM 
TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ (mínimo 70%): 
- Composição 100% poliéster, blackout em tecido. 
- Modelo vertical de duas partes; 
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de 
tecido para cada metro linear de cortina (dobro); 
- Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote 
da cortina, entre tela revestida nas duas faces com 
tecido da cortina de 10cm. 
- Acabamento inferior com barra de 20 cm; 
- Costura com agulha em tamanho adequado, 
evitando danificar o tecido; 
- Costura com linha de qualidade da mesma cor do 
tecido 
- Confeccionada e instalada com todos os acessórios 
adequados à fixação: 
1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 
2- varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, 
com ponteiras na mesma circunferência e cor do 
varão, cor amadeirado ou marrom escuro. 
3- suporte de teto ou parede, em material resistente, 
na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois 
parafusos em cada extremidade; 
- Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir 
no ato da aquisição. 
Obs: incluindo aferir as medidas, fornecimento das 
estruturas de suporte e fixação, além dos demais 
serviços auxiliares necessários.   

179 M2 84,50 

 
Francisco Beltrão, 16 de fevereiro de 2023. 
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