
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000141/2019

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

CNPJ:  12.559.500/0001-47

RUA TORIBIO SOARES PEREIRA, 678 - IRIRIU - Joinville - SC - CEP: 89227200

ANEXO - TERMO Nº 000141/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002450

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000058/2019 004094/2018

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

BUMBOS MARCHING  20X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, (eucalipto
alterado geneticamente, com densidade 50% superior ao
eucalipto natural, cor branca). parede uniforme com finíssimo
lixamento e impermeabilização, para proteção da madeira e
maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

2.710,002,00 1.355,00UN003 STANFORD008

BUMBOS MARCHING 18X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

2.996,002,00 1.498,00UN004 STANFORD011

BUMBOS MARCHING 22X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

3.290,002,00 1.645,00UN005 STANFORD009

BUMBOS MARCHING 24X14 POLEGADAS
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, de cor
branca (eucalipto alterado geneticamente, com densidade
50% superior ao eucalipto natural). parede uniforme com
finíssimo lixamento e impermeabilização, para proteção da
madeira e maior durabilidade, parafusos de afinação: são
confeccionados em aço e cromados, nas medidas e formato
do padrão universal, com oito afinações, acompanhados de
bag com zíper e almofadas, e colete reforçado em alumínio, e
dois pares de maçanetas inclusos.

3.570,002,00 1.785,00UN006 STANFORD010

CAIXA TENOR ARO DUPLO
descrição:
- confeccionado com 6 folhas maciças, de lyptus, (eucalipto
alterado geneticamente, com densidade 50% superior ao
eucalipto natural, com o total 8 mm de espessura após
finíssimo lixamento). a borda do tambor com superfície

33.950,0010,00 3.395,00UN007 STANFORD007
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uniforme em 45º cuidadosamente lixada, b - na cor branca
ou preta, com a face interna: parede uniforme com finíssimo
lixamento e impermeabilização, a2-face externa: revestido
com lâmina resinada escovada nas cores:  laqueado
finíssimo e processos de laqueação. b-sistema de afinação:
b1- 12, detalhes: com 01 suporte para pratos, acoplados em
base ao aro, contendo cada 01 prato para ataque. afinações
individuais superiores e 12 afinações individuais inferiores
interligados por longarina de alumínio e porcas de aço b2-
parafusos de afinação: em aço e cromados, nas medidas e
formato do padrão universal de baterias e instrumentos de
percussão marciais profissionais (cabeça quadrada e rosca
7/32”). b3-aros:  2 aros na parte superior, com “aro duplo” e
1 aro na   parte inferior com aros   fabricados em alumínio
(liga especial de engenharia) e torneados, aros com
acabamento eletrostático de poliéster cor titânio. c-sistema
de automático: com pele resposta, com dupla regulagem e
acionamento, de zamak e aço com encaixes e deslizamentos
suaves e precisos. esteira f com “16” fios de nylon, com
afinação sensitiva individual. d- (profundidade e diâmetro em
polegada, espessura em milímetro) diâmetro 14 profundidade
12’ espessura                      8mm, quantidade de afinações
12, especial de duplo filme de poliéster e manta de kevlar.
e-2: resposta: filme de poliéster cristal com 75 micros de
espessura. f- colete: com perfis de alumínio (liga de
engenharia), acabamento em pintura eletrostática com resina
epóxi e revestido com borracha sintética (eva) com 10 mm.
de espessura nas ombreiras e apoio abdominal, regulagem
livre de abertura (inclinação), tripla regulagem de altura,.
acompanhados ambos de bag em courino ou similar com
zíper e almofadas.

ESCALETA ALTO
descrição:
- instrumento com tessitura de fá (f) ao terceiro f (f3); -
acabamento com efeito de nogueira com bocal em metal; -
teclas brilhantes;
- tom de marfim;
- contraste feltro vermelho;
- corpo de metal e plástico;
- um teclado de 32 nota começa na f abaixo do meio c e
abrange duas oitavas completas;
- fornecido com um atrativo, case de couro de qualidade; -
acessórios inclusos: saco de gig vinil macio, tubo de
extensão, bocal padrão.

79.250,0050,00 1.585,00UN008 STANFORD005

LIRA
descrição:
- espessura das teclas - 9.53 mm, no total de 29 teclas em
alumínio nobre;
- com afinação dó5 - c5 a dó7 - c7 cromático com armação
em alumínio de alta qualidade;
- cabo retrátil;
- com dimensões aproximadas 72 x 50 x 6 cm;
- acompanhado de talabarte em couro animal com copinho de
encaixe em alumínio e um (01) par de baquetas para ambos.

29.440,0016,00 1.840,00UN009 STANFORD006

PRATOS MARTELADOS 14 POLEGADAS
descrição:
- modelo: concertband;
- martelado;
- material: metal nobre;
- cor: dourada polida;
-  acompanhado de bag com zíper.

1.570,002,00 785,00PAR012 STANFORD013

PRATOS MARTELADOS 16 POLEGADAS
descrição:
- modelo: concertband;
-  martelado;
-  material: metal nobre;
- cor: dourada polida;

1.810,002,00 905,00PAR013 STANFORD012
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- acompanhado de bag com zíper.

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              158.586,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              158.586,00

GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI:                        158.586,00
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