Grupo 1 – Norte e Nordeste
KIT de instrumentos musicais
(Banda Musical)
PE nº 01/2018
Ata de Registro de Preços 20/2018

OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Item

Descrição

Qtde. por kit

1

Trompete em Si bemol

4

2

Trombone de Marcha em Si bemol

4

3

Trompa de Marcha em Si bemol

1

4

Euphonium em Si bemol

1

5

Tuba 3/4 em Si bemol

1

6

Caixa Tenor de Marcha com Colete

1

7

Bumbo de Marcha com Colete

1

8

Par de Pratos 14"

1

9

Estante de Partitura

14

Valor total do Kit

R$ 18.243,60

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 4 (quatro) unidades doTrompete em
Si bemol!
Trompete em Si bemol da marca Brasil Musical, modelo TPE-002, possui acabamento laqueado e válvulas
em aço inoxidável:

Dimensões:
a) Campana entre 12,3cm e 12,7cm:

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

b) Calibre interno entre 11,65mm e 11,70mm
O conjunto do Trompete de marcha em Si bemol é composto por:
a) 1(um) trompete em Si bemol;
b) Bocal prateado (Standard);

c) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o
instrumento e acessórios;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

d) óleo lubrificante, luvas e flanela;

Identificação:


O trompete possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem externa:


O Trompete e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão envolta por
plástico e identificada na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem interna:
a. O Trompete e seus acessórios deverão estar dentro de seu respectivo estojo/case de proteção;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: O Trompete deverá estar acompanhado de manual impresso colorido, redigido
em português e que tratará sobre os seguintes pontos:
a) Escala do trompete;
b) Higiene e conservação;
c) Limpeza do bocal;
d) Encaixe do bocal;
e) Limpeza e lubrificação das bombas;
f) Lubrificação dos pistos;
g) Termos da garantia.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 1 – Trompete Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 534,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 4 (quatro) unidades do Trombone de
marcha em Si bemol!
Trombone de Marcha em Si bemol da marca Brasil Musical, modelo TBE-003, possui acabamento laqueado
e válvulas em aço inoxidável:

Dimensões:
a) Campana entre 21,4cm e 25,5cm:

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

b) Calibre interno entre 12,40mm e 12,70mm
O conjunto do Trombone de marcha em Si bemol é composto por:
a) 1(um) Trombone de marcha em Si bemol;
b) Bocal prateado (Standard);

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

c) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o
instrumento e acessórios;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

d) óleo lubrificante e flanela;

Identificação:
 O Trombone de marcha possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

Embalagem externa:
 O Trombone de marcha e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão
envolta por plástico e identificada na face superior com:

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

Embalagem interna:
a. O Trombone de marcha e seus acessórios deverão estar dentro de seu respectivo estojo/case
de proteção;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: O Trombone de marcha deverá estar acompanhado de manual impresso
colorido, redigido em português.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 2 – Trombone de Marcha em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.564,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Saiba mais:
 Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade do Tompa de
Marcha em Si bemol!
Trompa De Marcha Em Si bemol da marca Brasil Musical, modelo TRA-001, possui acabamento laqueado
e válvulas em aço inoxidável:

Dimensões:
a) Campana entre 26cm (mínimo) e 32cm (máximo) de diâmetro:

b) Calibre interno entre 11,80mm e 12,80mm

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

O conjunto da Trompa de marcha em Si bemol é composto por:
a) 1(uma) Trompa de marcha em Si bemol;
b) Bocal prateado (Standard);

c) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o
instrumento e acessórios;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

d) óleo lubrificante e flanela;

Identificação:


A Trompa de marcha possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Embalagem externa:


A Trompa de marcha e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão
envolta por plástico e identificada na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Embalagem interna:
a. A Trompa de marcha e seus acessórios deverão estar dentro de seu respectivo estojo/case de
proteção;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: A Trompa de marcha deverá estar acompanhada de manual impresso colorido,
redigido em português.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 3 – Trompa de Marcha Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.290,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:

http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade do Euphonium
(bombardino) em Si bemol!
O Euphonium (bombardino) em Si bemol da marca Brasil Musical, modelo EUP-001, possui
acabamento laqueado com tubos de encaixe em Alpaca, botões de digitação perolados e válvulas em aço
inoxidável:

Dimensões:
a) Campana entre 27,4cm e 30cm:

b) Calibre interno entre 14,40mm e 14,70mm

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

O conjunto do Euphonium em Si bemol é composto por:
a) 1(um) Euphonium em Si bemol;

b) Bocal prateado (Standard);

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

c) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o
instrumento e acessórios;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

d) óleo lubrificante e flanela;

Identificação:


O Euphonium possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem externa:


O Euphonium e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão envolta por
plástico e identificada na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

Embalagem interna:


O Euphonium e seus acessórios deverão estar dentro de seu respectivo estojo/case de proteção.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: O Euphonium deverá estar acompanhado de manual impresso colorido, redigido
em português e que tratará sobre os seguintes pontos:
a) Escala do bombardino;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 4 – Euphonium (bombardino) em Si bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 1.772,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

b) Higiene e conservação;
c) Limpeza do bocal;
d) Encaixe do bocal;
e) Limpeza e lubrificação das bombas (voltas);
f) Lubrificação dos pistos;
g) Termos da garantia.

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade Tuba ¾
(Bombardão) em Si bemol!
A Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol da marca Brasil Musical, modelo TBA-034, possui
acabamento laqueado, válvulas em aço inoxidável, botões de digitação perolados, 2 (duas) chaves d’água e
porta lira com parafuso de fixação:

Dimensões:
a) Campana entre 36,5cm e 38cm:

b) Calibre interno entre 16,00mm e 17,00mm
OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

O conjunto do Tuba 3/4 (Bombardão) Em Si bemol é composto por:
a) 1(uma) Tuba 3/4 (Bombardão) Em Si bemol;
b) Bocal prateado (Standard);

c) Estojo rígido, com parte interna com preenchimento ergonômico no formato que proteja o
instrumento e acessórios;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

d) óleo lubrificante, e flanela;

Identificação:


A Tuba 3/4 possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem externa:


A Tuba 3/4 (Bombardão) Em Si bemol e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa
de papelão envolta por plástico e identificada na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem interna:
a) A Tuba 3/4 e seus acessórios deverão estar dentro de seu respectivo estojo/case de proteção;

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!



Manual: A Tuba 3/4 deverá estar acompanhada de manual impresso colorido, redigido
em português e que tratará sobre os seguintes pontos:
a) Escala da Tuba;
b) Escala diatônica;
c) Escala Cromática;
d) Higiene e conservação dos instrumentos de sopro;
e) Limpeza do Bocal;
f) Encaixe do Bocal;
g) Limpeza e lubrificação das voltas;
h) Lubrificação do pistos;
i) Termos da garantia.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 5 – Tuba 3/4 (Bombardão) em Si Bemol (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 4.530,00 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade da Caixa Tenor de
Marcha com Colete!
A Caixa tenor de marcha com colete da marca Brasil Musical, modelo CXTEN, possui as seguintes
dimensões: 14”(largura) x 12”(altura)

largura

altura

O conjunto da Caixa tenor de marcha com colete é composto por:
a) 1 (uma) pele batedeira em poliéster;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

b) 1 (uma) pele resposta em poliéster;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

c) chave de afinação;

d) 10 (dez) parafusos de afinação cromados - 10 afinações;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

e) 2 (duas) unidades de baquetas de madeira;

f) Capa/bolsa protetora em nylon, com acolchoamento interno, no formato que proteja o
instrumento e acessórios.

g) Colete de sustentação, chave e parafusos para montagem;
OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente



O colete é confeccionado em alumínio e possui várias regulagens de altura e inclinação da
caixa.

Identificação:


A Caixa tenor possui uma placa na lateral com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Embalagem externa:


A Caixa tenor e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão identificada
na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Embalagem interna:
a) A Caixa tenor deverá está dentro de sua respectiva capa/bolsa de proteção;
b) Todos os itens para montagem do colete de sustentação e a chave de afinação deverão estar
envoltos de plástico e dentro de uma caixa de papelão;

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: A Caixa tenor de marcha deverá estar acompanhado de manual impresso
colorido, redigido em português e que tratará sobre os seguintes pontos:

a) Montagem do Carrier (colete);
b) Afinação da caixa;
c) Engate do Carrier na caixa;
d) Termos da garantia.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 6 – Caixa Tenor de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 458,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade do Bumbo de
Marcha com Colete!
O Bumbo de Marcha com Colete da marca BRASIL MUSICAL, modelo BB-22, possui as seguintes
dimensões: 22”(largura) x 12”(altura):

largura

altura

O conjunto do Bumbo de Marcha com Colete é composto por:
a) 2 (duas) peles batedeira em poliéster;
b) Corpo/casco confeccionado em madeira;
c) Aro em alumínio;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

d) 10 (dez) parafusos de afinação cromados presos as canoas metálicas com porcas cromadas
internas;

e) Colete de sustentação, chave e parafusos para montagem;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!



O colete é confeccionado em alumínio e possui várias regulagens de altura e inclinação da caixa.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

f) Chave de afinação;

g) 2 (duas) maçanetas de pelúcia;

h) Capa/bolsa protetora em nylon, com acolchoamento interno.
OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Identificação:


O Bumbo de Marcha possui uma placa na lateral com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

Embalagem externa:

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!



O Bumbo e seus acessórios deverão estar acondicionado em uma caixa de papelão identificada na
face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Embalagem interna:



O bumbo de marcha deverá está dentro de sua respectiva capa/bolsa de proteção;
Todos os itens para montagem do colete de sustentação, chave de afinação e as maçanetas
deverão estar envoltos de plástico e dentro de uma caixa de papelão;

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 7 – Bumbo de Marcha com Colete (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 589,20 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!



Manual: O bumbo de marcha deverá estar acompanhado de manual impresso colorido,
redigido em português e que tratará sobre os seguintes pontos:
a) Montagem do Carrier (colete);
b) Afinação do Bombo;
c) Engate do Carrier no Bombo;
d) Termos da garantia.

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 8 – Par de Pratos (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 544,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 1 (uma) unidade do Par de Pratos!
O Par de pratos da marca Brasil Musical, modelo S271, possui o diâmetro de 14” e possui acabamento
laqueado:

O conjunto do Par de pratos é composto por:
a) 2 (dois) Pratos de latão;
b) 2 (duas) Correias em couro;

c) 2 (dois) Protetores de mãos em feltro;
OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 8 – Par de Pratos (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 544,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

d) 1 (uma) Capa/bolsa com acolchoamento interno, no formato que proteja o instrumento e
acessórios.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 8 – Par de Pratos (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 544,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Identificação:


O Par de pratos possui uma placa com os dizeres : MEC/FNDE – PE 1/2018

Embalagem interna/externa:


O Par de pratos e seus acessórios deverão estar acondicionados dentro de sua respectiva capa/bolsa
dentro de uma caixa de papelão envolta de plástico, identificada na face superior com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 8 – Par de Pratos (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 544,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 8 – Par de Pratos (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 544,80 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: O Par de pratos deverá estar acompanhado de manual impresso colorido,
redigido em português e que tratará sobre os seguintes pontos:
a) Montagem;
b) Termos da garantia.

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 9 – Estante de Partitura (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 47,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Atenção: em cada kit (banda) de instrumentos musicais deve vir 14 (quatorze) unidades da Estante de
Partitura!
A Estante de partitura da marca Brasil Musical, modelo ESP-165, é dobrável, possui base em tripé, feita
em estrutura de metal com pintura preta e conta com prancheta e hastes para suporte duas folhas, e tem as
seguintes dimensões:


50 cm na sua altura mínima e 150 cm na sua altura máxima:

O conjunto da estante de partitura é composto por:
a) 1 (uma) estante de partitura;
b) 1 (uma) Capa/bolsa protetora;

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 9 – Estante de Partitura (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 47,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Identificação:


A estante de partitura possui uma placa abaixo da prancheta de suporte da folhas com os dizeres :
MEC/FNDE – PE 1/2018

Embalagem externa e interna:
OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 9 – Estante de Partitura (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 47,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!



A estante de partitura deverá estar acondicionada em sua repectiva capa/bolsa envolta de plástico e
em uma caixa de papelão identificada com:
a) Nome do instrumento;
b) “FNDE/MEC - Pregão Eletrônico 1/2018 – Venda Proibida”;
c) Identificação do fabricante e do fornecedor;
d) Logomarca do FNDE.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 9 – Estante de Partitura (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 47,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Caracteristicas adcionais:


Garantia: 2 (dois) anos, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do instrumento;



Manual: A estante de partitura deverá estar acompanhada de manual impresso colorido,
redigido em português e que tratará sobreuso e conservação, informações sobre a
montagem, e informações sobre prazo de garantia e como acioná-la.

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

PE nº 01/2018 – Instrumentos Musicais
Item 9 – Estante de Partitura (Norte e Nordeste)
Valor registrado: R$ 47,40 (cada) – vigência: 31/12/2019
Empresa registrada (fornecedor) Consórcio Brasil Musical: Roriz Instrumentos Musicais e Brink Mobil (Líder)
CNPJ n.º: 79.788.766/0001-32
OBS: os instrumentos que compõem o kit (banda) não podem ser adquiridos separadamente!

Saiba mais:


Para conhecimento de todas as especificações técnicas do produto detalhadamente, consulte o
Caderno de Informações Técnicas – CIT, disponível na página do Pregão Eletrônico n.º 1/2018, no
Portal do FNDE – Compras Governamentais, na seção “Outros arquivos”:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais

OBS: as imagens apresentadas neste documento correspondem à(s) amostras(s) apresentada(s) pelo
fornecedor para fins de habilitação durante o pregão eletrônico. Os produtos entregues às Entidades
Contratantes devem corresponder fielmente à(s) amostra(s) aprovada(s) pelo FNDE.

