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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 
 
FORMAÇÃO IDEAL PARA CADA BANDA MARCIAL: 
 

 12 trompetes Bb 

 04 Flugelhorn Bb 

 12 Trombones de marcha 

 4 Eufônios Bb 

 4 Sousafones Bb 

 4 Caixas 

 01 Tenor (Quintom) 

 01 Bombo 16” 

 01 Bombo 18” 

 01 Bombo 20” 

 01 Bombo 22” 

 04 Pares de pratos 18” 
 

 
 

Descrição dos instrumentos musicais 
 
Trompete em Bb 
Afinação em Bb Campana inteiriça Ø125,00mm em "Gold-brass", Calibre 11,66mm, Lead Pipe em Latão Avermelhado, 
Válvulas em Monel, Dedeira de Afinação na 1º Pompa, Anel Regulável na 3º Pompa, Volta da 3º Pompa Removível, 
Parafuso de Regulagem de Abertura na 3º Pompa, Encaixes Externos em Alpaca, 02 Travessins na Pompa Geral, Chave 
D´água, Acabamento Laqueado com Detalhes em Alpaca, Bocal Prateado, Estojo Luxo.  
 
Flugelhorn em Bb 
Afinação em Bb, Campana 151,80mm, Calibre 11,00mm, Válvulas em Aço Inoxidável, 03 Chaves D'água, Gatilho 
Reforçado na 3º Pompa, Porta Lira, Tubos Externos e Leadpipe em Alpaca, Acabamento Laqueado com Detalhes 
Avermelhados, Bocal Prateado, Estojo Luxo. 
 
Trombone de Marcha Bb 
Afinação em Bb, Campana 215,00 mm em Latão Amarelo, Calibre 12,70 mm, Porta lira, Tubos fêmea em Cuproníquel, 
Pistos de Cuproníquel, Sistema Top Spring, Leadpipe em Yellow Brass, Acabamento Laqueado, Bocal prateado e 
Estojo. 
 
Eufônio 3 Pistos Bb 
Afinação: Bb (Sí Bemol), Calibre: 14,4mm, Campana: 300mm em latão amarelo, Válvula: 3 pistões de ação superior 
(cuproníquel), Tudel: Latão dourado, Material: Laqueado 
Estojo: Luxo (Soft Case), tudel para conversão em sistema de marcha. 
 
Sousafone em Bb (Em Fibra envernizada) 
Afinação em Bb, Modelo Avançado, Campana 660,00mm, 3 pistos em Aço Inoxidável, Calibre 18,50mm, Corpo em 
Campana em Fibra, Maquina com Acabamento Laqueado, Porta Lira, Campana Branca Brilhante, Bocal Prateado, 
Estojo Luxo.  
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Caixa Tenor de Marcha 
CAIXA 14”X12” (ARO 1.6) 
TAMBOR:  6mm de espessura; lixamento e acabamento especial; bordas em 45º 
FACE INTERNA: Acabamento e lixamento com impermeabilização 
FACE EXTERNA: revestimento com poliéster resinado brilhante na cor BRANCO, com colagem dupla. 
CANOAS: modelo “inteiriço” em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; porcas de afinação 
individual nas extremidades; 
AROS: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, 10 afinações individuais - Acabamentos: preto ou cromado. 
Sistema AUTOMÁTICO com regulagem de altura e tensionamento; 
ESTEIRA: 24 fios fabricado em metal 
PARAFUSOS: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) a acabamento Cromado, com arruelas de 
pressão COLETE: fabricado em alumínio naval na cor PRETO: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de 
impacto; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem 
DIAMETRO: 14” 
PROFUNDIDADE: 12” 
AFINAÇÕES: 10 
 
Bombo de Marcha 16”. 
TAMBOR: 8mm; bordas em 45º; sistema de Respiro no tambor 
FACE INTERNA: acabamento com impermeabilização interna FACE EXTERNA: revestido na cor BRANCO; com colagem 
dupla. 
CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço  com longarinas unindo as extremidades na cor 
Cromado  ; 
GARRAS DE FIXAÇÃO:  em alumínio com película na cor Cromado; porcas (buchas) de fixação do parafuso 
independentes. 
AROS: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor 
PRETO, / Opcional: Fabricação em Madeira 
PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com 
comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal. 
PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado; espuma interna (muflle) 
de série. 
COLETES: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal 
com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura; várias regulagens de altura; sistema de 
encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; chave de regulagem de altura e chave de afinação e par de 
baquetas. 
 
Bombo de Marcha 18”. 
TAMBOR: 8mm; bordas em 45º; sistema de Respiro no tambor 
FACE INTERNA: acabamento com impermeabilização interna FACE EXTERNA: revestido na cor BRANCO; com colagem 
dupla. 
CANOAS: em Zamac ( liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço  com longarinas unindo as extremidades na cor 
Cromado  ; 
GARRAS DE FIXAÇÃO:  em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso 
independentes. 
AROS: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor 
PRETO, / Opcional: Fabricação em Madeira 
PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com 
comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal. 
PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado; espuma interna (muflle) 
de série. 
COLETES: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal 
com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura; várias regulagens de altura; sistema de 
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encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; chave de regulagem de altura e chave de afinação par de 
baquetas. 
 
Bombo de Marcha 20”. 
TAMBOR: 8mm; bordas em 45º; sistema de Respiro no tambor 
FACE INTERNA: acabamento com impermeabilização interna FACE EXTERNA: revestido na cor BRANCO; com colagem 
dupla. 
CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarinas unindo as extremidades na cor 
Cromado; 
GARRAS DE FIXAÇÃO:  em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso 
independentes. 
AROS: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor 
PRETO, / Opcional: Fabricação em Madeira 
PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com 
comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal. 
PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado; espuma interna (muflle) 
de série. 
COLETES: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal 
com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura; várias regulagens de altura; sistema de 
encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; chave de regulagem de altura e chave de afinação par de 
baquetas. 
 
Bombo de Marcha 22”. 
TAMBOR: 8mm; bordas em 45º; sistema de Respiro no tambor 
FACE INTERNA: acabamento com impermeabilização interna FACE EXTERNA: revestido na cor BRANCO; com colagem 
dupla. 
CANOAS: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço  com longarinas unindo as extremidades na cor 
Cromado; 
GARRAS DE FIXAÇÃO:  em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso 
independentes. 
AROS: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor BRANCO e laterais na cor 
PRETO, / Opcional: Fabricação em Madeira 
PARAFUSOS: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com 
comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal. 
PELES: material fabricado em filme de poliéster de 250 microns Leitoso, com perfil quadrado; espuma interna (muflle) 
de série. 
COLETES: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal 
com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura; várias regulagens de altura; sistema de 
encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas; chave de regulagem de altura e chave de afinação par de 
baquetas. 
 
Quintom (Tenor) 
TAMBORES: Confeccionado com 6 laminas de madeira de  Birch americano totalizando 7mm; 
 FACE INTERNA acabamento impermeabilizado. FACE EXTERNA: revestidos com folha de poliéster resinado na cor 
BRANCO; com colagem dupla. 
CANOAS:   fabricados em Zamac (liga metálica de Zinco) na cor Cromado com fixação dupla no tambor; porcas de 
fixação dos parafusos de afinação individual. 
PARAFUSOS: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32) acabamento cromado; arruela de pressão. 
PELES: Confeccionados em filme de poliéster de 175 microns transparente simples 
AROS: fabricado em perfil de 2.3mm; acabamento Cromado; modelo Universal 
COLETE: fabricado em Fibra de Carbono com acabamento resinado na cor BRANCO; ombreiras e apoio abdominal com 
reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura; regulagens de altura; sistema de encaixe pela 
parte superior com fechamento nas costas; chave de regulagem de altura e chave de afinação 
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MEDIDAS, PROFUNDIDADES E AFINAÇÕES: 
6” x  6” –  5 afinações 
8” x  8” –  5 afinações 
10” x 8” -  6 afinações 
12” x 8  -   8 afinações 
13” x 10” – 8 afinações 
 
Par de pratos 18” 
Liga de bronze B8, Acabamento polido, Correias em couro. 


