
Observações gerais completas da Cotação Eletrônica:

ATENÇÃO:  Ao  fornecer  uma  proposta,  considerar  A DESCRIÇÃO  COMPLETA DO  ITEM
CONFORME SEGUE: 

Item Descrição detalhada Unidade Quantidade

01 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 2,00m
(altura)  X 3,00m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 26

02 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 2,20m
(altura)  X 2,50m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 6

03 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 2,00m
(altura)  X 2,20m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 4



04 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 1,50m
(altura)  X 3,00m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 8

05 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 1,50m
(altura)  X 3,50m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 5

06 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 2,20m
(altura)  X 3,00m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 4

07 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 2,80m
(altura)  X 2,50m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais

Unidade 3



da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

08 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 1,80m
(altura)  X 2,00m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 14

09 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 1,30m
(altura)  X 2,00m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares
como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Unidade 2

10 Cortinas em tecido tipo semiblecaute (blackout), com bloqueio de 70%
da claridade - permitida variação até 5% - composição 100% poliéster,
com sistema  de  fixação  em varão  simples  por  meio  de  ilhós.  Não
necessita varão. Medidas das cortinas prontas (tamanho final): 1,30m
(altura)  X 1,20m (largura)  permitido variação de até  10cm somente
para mais, tanto na altura quanto na largura. Barras feitas nas laterais
da cortina com 2cm de largura no mínimo e no máximo 3cm. A barra
inferior  com largura de 5cm no mínimo e 10cm no máximo.  Barra
superior, onde ficarão os ilhós, a barra poderá variar de 10cm a 15cm
de largura (suficiente para colocação dos ilhós). Cortinas sem nenhum
tipo de emenda no sentido horizontal e nem na vertical (pano inteiriço).
Garantia mínima de 02 anos. Cor do tecido bege ou tons familiares

Unidade 5



como areia, creme. Ilhós em formato de argola redonda, com 6,5cm de
diâmetro  externo  e  4,5cm  de  diâmetro  interno,  material  plástico
resistente e que não descasca na cor bege.

Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema Comprasnet e as
especificações constantes nestas Observações Gerais, o participante deverá considerar estas últimas,
conforme descrição completa do item indicada acima. 

- O objeto deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado/Patrimônio do Campus Inconfidentes,
localizado na Avenida Alvarenga Peixoto, 240 – Centro – Inconfidentes – MG – CEP 37576-000, no
prazo de até  30 (trinta) dias,  contados da data  de recebimento da Ordem de Fornecimento.  Os
produtos devem ser novos e ter garantia contra defeitos de fabricação.  A proposta, bem como os
lances subsequentes deverão ser registrados, em reais, para a quantidade total de cada item. O valor
da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca do produto. As
despesas com a entrega correrão exclusivamente por conta da contratada, sem quaisquer ônus para a
contratante.  Em  caso  de  desconformidade,  os  produtos  deverão  ser  substituídos  às  custas  da
fornecedora. A cotação não será adjudicada em preço superior ao valor de referência. 
- A critério do Setor de Compras, após o encerramento desta cotação, a empresa classificada em
primeiro lugar poderá ser convocada a apresentar proposta de preço e marca do produto adequada a
seu  último lance,  ficha  técnica,  catálogo ou qualquer  outro  documento  para  complementar  sua
proposta eletrônica. Será verificada a conformidade da proposta quanto à adequação do objeto e à
compatibilidade  do  preço  em  relação  ao  estipulado  para  a  contratação.  O  não  atendimento  à
convocação ensejará a desclassificação da proposta.


