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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

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. 

 Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público 

o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item: 

 

FORNECEDOR: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA - ME 

CNPJ Nº: 00.586.140/0001-93  

Item  

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total 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 15.125,50 

 

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 20/2023: R$ 15.125,50 (quinze mil, 

cento e vinte e cinco reais). 

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 

Homologo a presente licitação. 

 

Francisco Beltrão/PR, 15 de fevereiro de 2023.  

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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