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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Lote: null

1 UNID TUBA 3/4 em Bb: 3 pistos; Acabamento laqueado,
Leadpipe em bronze; Campana em Bronze, Tudel extra
para marcha; Porta lira; Calibre 17.00mm; Campana
370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo
luxo e acessórios.

16.296,3300 16.296,331,000

2 UNID Trompete: Afinação em Sib; Pompa geral de afinação em
reverso; Leadpipe em bronze; Acabamento laqueado;
Encaixes em alpaca; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável
na 3ª pompa; Gatilho de afinação na 3ª pompa; Dedeira no
leadpipe; Calibre 11.70mm; Campana 125mm em latão
amarelo; 2 salivadoras; Pistos em aço inoxidável; Afinação
A=442hz a 20ºC; Bocal 7C prateado; Estojo mochila luxo e
acessórios.

1.667,6600 11.673,627,000

3 UNID Euphonium 3 pistos em Bb: Acabamento laqueado;
Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em
alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos
e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre
14.70mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável;
Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e
acessórios.

4.536,0000 4.536,001,000

4 UNID Trombone tenor em Bb: Laqueado com detalhes em alpaca;
Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana
203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios.

2.830,0000 5.660,002,000

5 UNID Caixa tenor 14”x12”: Madeira basswood 7 camadas;
Ferragens cromadas; Tambor 6mm de espessura; Bordas
em 45º para melhor assentamento da pele; Face interna
finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização
para maior durabilidade e proteção da madeira; Face
externa revestida com poliéster resinado brilhante na cor
branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas
modelo “inteiriço” em Zamac (liga metálica de Zinco) com
película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas
extremidad

1.646,6600 3.293,322,000

6 UNID Quinto-tom: Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta;
Tamanho dos tambores 6”, 8”, 10”, 12”, 13”;
Acabamentoem poliéster branco; Madeira basswood 7
camadas; Aro 1,5mm em aço; Ferragens pretas.

2.416,0000 2.416,001,000

7 UNID Par de pratos 16”: Liga de bronze B8; Acabamento polido
natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em
feltro.

2.221,0000 2.221,001,000

8 UNID Jogo de Bombos Marching Band 16”x14” / 18”x14” / 20”x14”
/ 22”x14”: 08 (oito) afinações; Madeira basswood; Tambor
8mm; Bordas em 45º; 2 (dois) sistemas de Respiro no

6.784,6600 6.784,661,000
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tambor; Face interna com finíssimo lixamento e
acabamento com impermeabilização interna; Face externa
revestida com poliéster resinado brilhante na cor branca,
com colagem dupla; Canoas em Zamac (liga metálica de
alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as
extremidades, na cor cromado; porcas (buchas) de fixação
do parafuso i

9 UNID Violão Eletroacústico Violão eletroacústico com cordas de
naylon extra pesada, acabamento em verniz brilhante, com
tampo, lateral e fundo em Linden, braço Baswood com
tensor bi-direcional. Escala em Maple escurecido, com
cumprimento de 650 mm (25,6”). Seu cavalete também em
Maple escurecido, tarraxas de pino grosso niqueladas 3+3,
pestana em ABS na cor marfim, medindo 48 mm (1,9”).
Rastilho em ABS na cor marfim, medindo 80 mm (3,15”).
Headstock letra “S” holográfica, placa adicional em linden.
A

660,0000 6.600,0010,000

10 UNID Suportes para Violão de Chão Suporte para violão de chão
com apoio de braço do tipo dobrável. Possui trava de
segurança na região do apoio do braço do instrumento.
Apoio e braço com altura regulável, podendo utilizar em
instrumentos menores. Apoio da região inferior
emborrachado para melhor acomodação e proteção do
instrumento.  Medindo aproximadamente 50 cm de altura,
sendo sua altura máxima 75 cm e pesando
aproximadamente 1,20 kg.

95,3300 953,3010,000

11 UNID Cabos P10 de 5 metros Cabos P10 para instrumentos.
Cinco metros de cabo super flexíveis, ideal para guitarra,
baixo, violão viola, ukulele, cavaco e teclado.  Condutor
0,30 mm2, isolamento em polietileno, blindagem em fita de
alumínio + cobre trançado, com cobertura em PVC flexível.
Fabricado em cobre estanhado OFHC (isente do de
oxigênio), bitola 0,30 mm2, Ø 6.0mm, estéreo.

74,6600 1.119,9015,000

12 UNID Estante para Partitura Portátil com Ajustes de Altura -
Dobrável Estantes dobráveis de metal para partituras.
Fabricado em metal resistente, com pés de borracha
antiderrapantes, pode ser facilmente ajustado, leve e
portátil.  Medindo aproximadamente 67-162 cm de altura,
parte frontal 40*23 cm, com um peso de 0,83 kg, e o
diâmetro da haste sendo 1 cm, 1.3 cm, 1.6 cm. Sua largura
é perto de 10,5 cm.

85,6600 856,6010,000

13 UNID Teclado Arranjador  Teclado Arranjador com controle
intuitivo e controle expressivo. - Tela colorida de 4,3
polegadas - 850 sons, incluindo 73 sons Super Articulation,
27 MegaVoice e 43 Kits de Bateria/SFX - 415 ritmos,
incluindo 372 Pro, 32 Session, 10 DJ e 1 Estilo Livre. -
Memória interna de 100 MB para dados de expansão -
Unison & Accent para que a reprodução dos ritmos
acompanhem a sua apresentação - Compatibilidade com
os aplicativos Rec'n'Share e entrada para microfone.
Playlist de memóri

8.581,6600 8.581,661,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 70.992,39


