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PÚBLICA DE 2017 - RETIFICAÇÃO 

 

BUMBO DE MARCHA COM COLETE 

 

 Dimensões de 20”X14” ou 22”X14”; 

 2 (duas) peles batedeira em poliéster com espessura mínima de 250µ (micras); 

 Fuste em aço inoxidável; 

 Aro metálico em aço inoxidável ou aço cromado; 

 Parafusos de afinação cromados presos a canoas metálicas com porcas cromadas 

internas; 

 Chave de afinação; 

 Par de maçanetas de pelúcia; 

 Colete em chapa de aço com pintura epóxi com regulagem de, no mínimo, 2 (duas) 

posições,  revestido nas ombreiras e abdômen em EVA com, no mínimo, 15 mm 

de espessura; 

 Capa/bolsa. 

 

CAIXA TENOR DE MARCHA COM TALABARTE 

 

 Dimensões de 14”X12”;  

 Chave de afinação;  

 1 (uma) pele batedeira em poliéster com espessura mínima de 190μ (micras);  

 1 (uma) pele resposta em poliéster com espessura mínima de 75 μ (micras);  

 Fuste em madeira revestida com fórmica;  

 Aro metálico em aço inoxidável;  

 Parafusos de afinação cromados;  

 Talabartes confeccionados em nylon com 2 (dois) ganchos; 

 2 (duas) unidades de baquetas de madeira; 

 Capa/bolsa. 

 

 

 



EUPHONIUM (BOMBARDINO) EM SI BEMOL 

 

 Afinação em Sib; 

 Campana 274mm (mínimo) e 300mm (máximo) de diâmetro; 

 Calibre interno entre 14,40mm (mínimo) e 14,70mm (máximo) de diâmetro; 

 Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel; 

 Acabamento laqueado; 

  Bocal prateado (Standard); 

 Case. 

 

 

TROMBONE DE MARCHA EM SIB 

 

 Afinação em Sib; 

 Campana entre 215mm(mínimo) e 255mm(máximo) de diâmetro; 

 Calibre interno entre 12,40mm (mínimo) e 12,70mm (máximo) de diâmetro; 

 Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel; 

 Acabamento laqueado; 

  Bocal prateado (Standard); 

 Case. 

 

 

TROMPA DUPLA  

 

 Trompa Dupla de rotor; 

 Afinação em Bb/F (Si Bemol/Fá); 

 Campana entre 311mm (mínimo) e 320mm (máximo) de diâmetro; 

 Calibre interno entre 11,8mm (mínimo) e 12,3mm (máximo) de diâmetro; 

 Acabamento laqueado com tubos de encaixe cupronível ou alpaca; 

 

 

 

 

 



TROMPETE EM SIB 

 

 Afinação em Sib; 

 Campana entre 123mm (mínimo) e 127mm (máximo) de diâmetro; 

  Calibre interno entre 11,60mm (mínimo) e 11,70mm (máximo) de diâmetro; 

  Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel; 

  Dedeira da primeira pompa; 

  Anel na terceira pompa; 

 Acabamento laqueado; 

  Bocal prateado (Standard); 

 Case. 

 

 

TUBA ¾ (BOMBARDÃO) EM SI BEMOL 

 

 Afinação em Sib; 

 Campana 365mm (mínimo) e 380mm (máximo) de diâmetro; 

 Calibre interno entre 16,00mm (mínimo) e 17,00mm (máximo) de diâmetro; 

 Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel; 

 Acabamento laqueado; 

  Bocal prateado (Standard); 

 Case. 

 

ESTANTE DE PARTITURA 

 

 Estante dobrável; 

 Estrutura em metal com pintura eletrostática preta;  

 Regulagem de altura; 

  Altura entre 0,50m (mínima) e 1,65m (máxima);  

 Prancheta em metal com hastes para suporte das folhas; 

 Base em tripé; 

 Capa/bolsa. 



PAR DE PRATOS (PRATOS A DOIS) 

 

 Diâmetro de 13” ou 14”; 

 Par de correias em couro;  

 Matéria prima: latão;  

 Acabamento niquelado;  

 Protetor de mãos em feltro;  

 Capa. 

 

 

 

 Garantia mínima de 1 ano para todos os produtos. 

 

 

 

 

 

 

 


