EMBALAGEM EXTERNA

Os instrumentos, seus acessórios e a estante de partitura devem ser embalados individualmente por uma
caixa de papelão identificada e coberta por um plástico resistente, conforme imagens abaixo:

OBS: A identificação da caixa deverá conter os seguintes pontos:
a)
b)
c)
d)

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

Foto 1: Embalagem externa

Foto 3: Embalagem externa

Foto 2: Embalagem externa

Foto 4: Embalagem externa

1. Os instrumentos estão embalados e identificados corretamente, conforme as imagens da página anterior?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, descreva o que está errado e em qual instrumento:

EMBALAGEM INTERNA

Todos os instrumentos, seus acessórios e a estante de partitura devem estar dentro de suas capas/bolsas/cases, conforme as imagens abaixo:

Bumbo de Marcha e Caixa Tenor:

Foto 5: Embalagem interna

Foto 6: Embalagem interna

Foto 7: Embalagem interna

2. O Bumbo de Marcha e a Caixa Tenor estão dentro de suas capas conforme as Fotos 5 e 7 acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, descreva o que está errado e em qual instrumento:

3. Os acessórios do Bumbo de Marcha e da Caixa Tenor estão embalados em plástico, como na foto
6?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, descreva o que está errado e em qual instrumento:

Trompete em Si bemol:

Foto 8: Embalagem interna

Foto 10: Embalagem interna

Foto 9: Embalagem interna

Trombone de Marcha em Si bemol:

Foto 11: Embalagem interna

Foto 12: Embalagem interna

Foto 13: Embalagem interna

Trompa de Marcha em Si bemol:

Foto 14: Embalagem interna

Foto 15: Embalagem interna

Foto 16: Embalagem interna

Euphonium em Si bemol:

Foto 17: Embalagem interna

Foto 19: Embalagem interna

Foto 18: Embalagem interna

Tuba ¾ em Si bemol:

Foto 20: Embalagem interna

Foto 21: Embalagem interna

Foto 22: Embalagem interna

4. O Trompete, o Trombone, a Trompa, o Euphonium e a Tuba 3/4 estão dentro de suas respectivas
cases/bolsas/capas como nas fotos 10, 13, 16, 19 e 22.

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, descreva o que estava errado e em qual instrumento:

Estante de partitura

Foto 23: Embalagem interna

Foto 24: Embalagem interna

Par de pratos

Foto 25: Embalagem interna

Foto 27: Embalagem interna

Foto 26: Embalagem interna

5. A estante de partitura e o Par de pratos e estão dentro de suas capas conforme as fotos 24 e 27 acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, descreva o que está errado:

COMPOSIÇÃO DO KIT

6. A tabela a seguir indica a quantidade correta de cada instrumento que compõe o KIT. Escreva na
coluna à direita qual foi a quantidade entregue de cada instrumento (por KIT):

Instrumentos

Qtde. correta por
KIT

Trompete em Si bemol

4

Trombone de Marcha em Si bemol

4

Trompa de Marcha em Si bemol

1

Euphonium em Si bemol

1

Qtde. recebida por
KIT

Instrumentos

Qtde. correta
por KIT

Tuba 3/4 Si bemol

1

Caixa Tenor de Marcha com Colete

1

Bumbo de marcha com Colete

1

Qtde. recebida
por KIT

Instrumentos

Qtde. correta por
KIT

Qtde. recebida
por KIT

Par de Pratos 14"

1

Estante de Partitura

14

7. Todos os instrumentos do KIT foram entregues em quantidade correta, conforme tabela acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, relacione quais os itens foram entregues em quantidade errada:

8. A tabela a seguir indica a marca de cada instrumento aprovado pelo FNDE. Escreva na coluna à direita qual é a marca de cada instrumento do KIT recebido:

Instrumentos

Marca aprovada
pelo FNDE

Trompete em Si bemol

Brasil Musical

Trombone de Marcha em Si bemol

Brasil Musical

Trompa de Marcha em Si bemol

Brasil Musical

Euphonium em Si bemol

Brasil Musical

Marca do instrumento recebido

Instrumentos

Marca aprovada
pelo FNDE

Tuba 3/4 Si bemol

Brasil Musical

Caixa Tenor de Marcha com Colete

Brasil Musical

Bumbo de marcha com Colete

Brasil Musical

Marca do instrumento recebido

Instrumentos

Marca aprovada
pelo FNDE

Marca do instrumento recebido

Par de Pratos 14"

Brasil Musical

Estante de Partitura

Brasil Musical

9. Todos os instrumentos do KIT foram entregues com as marcas indicadas na tabela acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, relacione quais os itens foram entregues com marca diferente:

ACABAMENTO E ACESSÓRIOS

10. Todos os instrumentos estão em perfeito estado, sem partes cortantes, pontiagudas, amassadas e/ou
arranhadas?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “não”, descreva o que estava errado e em qual instrumento:

Os instrumentos de sopro listados abaixo devem estar acompanhados de flanela 1, óleo lubrificante
2, bocal 3 e manual de uso e conservação.
OBS: O trompete além dos acessórios 1, 2 e 3 citados acima, também possui luvas 4 para manuseio do instrumento.
Instrumentos de sopro
Trompete em Si bemol
Trombone de Marcha em Si bemol
Trompa de Marcha em Si bemol
Euphonium em Si bemol
Tuba 3/4 Si bemol

2

1

3

Foto 28: Acessórios

Foto 29: Acessórios

4
Foto 30: Bocal

Foto 31: Manuais

11. Os instrumentos de sopro estão acompanhados de flanela, óleo lubrificante, bocal e manual, conforme fotos 28, 29, 30 e 31?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, escreva o que falta e em qual instrumento:

O Bumbo de Marcha 20”x14” com colete e a Caixa Tenor de Marcha 14”x12” com colete da marca Brasil
Musical devem possuir 10 (dez) parafusos de afinação cromados “foto 32”, chave de afinação “foto 33”, 2
(duas) maçanetas com a ponta de pelúcia no caso do Bumbo “foto 34” ou 2 (duas) baquetas no caso da
Caixa “foto 36”, colete de sustentação “foto 35” com regulagem de altura e inclinação, juntamente com
seus parafusos e chave de montagem “foto 38”, e manual “foto 37”.

f Foto 32: Parafuso de afinação

Foto 33: Chave de afinação

Foto 34: Maçanetas

Foto 35: Colete de sustentação

Foto 36: Baquetas

Foto 37: Manuais

Foto 38: Parafusos e chave de montagem

12. O Bumbo de Marcha e a Caixa Tenor estão acompanhados, cada, de 10 (dez) parafusos de afinação, chave de afinação, 2 (duas) maçanetas com a ponta de pelúcia no caso do Bumbo ou 2 (duas)
baquetas no caso da Caixa Tenor, colete de sustentação, com seus parafusos, chave de montagem e
manual?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, escreva o que está faltando e em qual instrumento:

O Par de Pratos 14” da marca Brasil Musical deve estar acompanhado de um par de correias em couro 1,
um par de protetor de mãos em feltro 2 e manual.

1

2

Foto 39: Par de pratos

Foto 40: Manual

13. O Par de Pratos está acompanhado de um par de correias em couro, um par de protetor de mãos em
feltro e manual?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, escreva o que está faltando.

A Estante de partitura da marca Brasil Musical é dobrável e feita em estrutura de metal com pintura preta,
possui base em tripé 1, prancheta “foto 43”, hastes para suporte de duas folhas 2 e manual.

1
Foto 41: Estante de partitura aberta

Foto 42: Estante de partitura dobrada

2

Foto 43: Prancheta

Foto 44: Manual

14. A estante de partitura possui manual e está conforme as fotos acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, escreva o que estava errado:

IDENTIFICAÇÃO

Todos os instrumentos e a estante de partitura deverão estar identificados com uma placa de metal na mesma cor do produto, escrito “MEC/FNDE – PE 1/2018”:

Instrumentos de Sopro

Foto 45: Placa de identificação

Bumbo de marcha e Caixa tenor

Foto 46: Placa de identificação

Estante de partitura

Foto 47: Placa de identificação

Par de pratos

Foto 48: Placa de identificação

15. Todos os instrumentos estão identificados corretamente com a placa de identificação, conforme
imagens acima?

□Sim

□Não

Caso a resposta seja “Não”, escreva o que está errado:

Data da conferência: ______ / _____ / ________

Dados do responsável pela conferência:
Cargo/função:_________________________________
Contato:______________________________________
Assinatura:____________________________________

ATENÇÃO:



Sugerimos que, se possível, a conferência dos produtos seja acompanhada por um músico profissional, capaz de fazer uma avaliação complementar para constatar o pleno funcionamento dos instrumentos.



Durante a conferência dos produtos recebidos, caso seja identificado algum item incorreto (isto é,
com a marcação “NÃO” ao longo da lista), sugerimos que, além das anotações na lista, seja feito
um registro fotográfico para demonstrar o problema verificado. Ao final, a Entidade Contratante
deverá contatar a empresa Contratada, enviando a lista preenchida e os registros fotográficos, se
houver, e exigindo que sejam tomadas as devidas providências, conforme o caso, observados os
termos contratuais.



A lista acima é exemplificativa, portanto, se forem identificados outros itens em desconformidade
(itens que não estão “de acordo”), os mesmos deverão ser anotados e informados à Contratada da
mesma forma. Salientamos que a Entidade pode exigir do fornecedor a substituição de produtos
com defeito, conforme previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2018 e no contrato firmado
com a empresa fornecedora.



A garantia dos produtos é de 24 meses, contados da data da entrega dos instrumentos musicais, e
não da data de fabricação.



Para mais informações sobre as especificações dos produtos, sugerimos verificar o descritivo dos
itens de cada fornecedor os quais se encontram disponíveis no Portal de Compras do FNDE, no seguinte
endereço:
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/comprasnacionais/produtos/itemlist/category/676-instrumentos-musicais



O FNDE está à disposição para solucionar dúvidas e prestar as orientações que se fizerem necessárias, a partir do e-mail diarp@fnde.gov.br.

