
Observações gerais completas da Cotação Eletrônica:

ATENÇÃO:  Ao  fornecer  uma  proposta,  considerar  A DESCRIÇÃO  COMPLETA DO  ITEM
CONFORME SEGUE:  
 

Item Descrição detalhada Unidade Quantidade

01 Talabarte em couro sintético, com 2 ganchos para Bumbo. Unidade 30
02 Baqueta para Bumbo, em madeira com ponta de pelúcia, 300mm

x 25mm.
Unidade 30

03 Talabarte para Tarol, em couro sintético, cintura, com 4 ganchos Unidade 20
04 Talabarte para surdo em couro sintético com um gancho. Unidade 20

05 Talabarte para Lira, em couro sintético, com copo de alumínio. Unidade 10
06 Baqueta para Tarol em madeira, modelo 7A Unidade 40

07 Correia em couro para prato de banda ou fanfarra. Unidade 8
08 Lira para fanfarra, 25 teclas, C5 a C7. Unidade 3

09 Pele animal para surdo, 14". Unidade 8
10 Pele batedeira para tarol 14". Unidade 10

11 Baqueta para Lira, cabo em ABS e cabeça em poliacetal. Unidade 20

Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema Comprasnet e as
especificações constantes nestas Observações Gerais Completas, o participante deverá considerar
estas últimas, conforme descrição completa do item indicada acima. 

- Os materiais devem ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento
da Ordem de Fornecimento no Setor  de Almoxarifado do Campus Inconfidentes,  localizado na
Avenida Alvarenga Peixoto, 240 – Centro – Inconfidentes – MG – CEP 37576-000, com exceção do
item 08 que deverá ser entregue no Setor de Patrimônio, localizado na Praça Tiradentes, 416 –
Centro – Inconfidentes – MG – CEP 37576-000. Os produtos devem ser novos e ter garantia contra
defeitos de fabricação.

A proposta, bem como os lances subsequentes deverão ser registrados, em reais, para a quantidade
total  de  cada  item.  O valor  da  proposta  deve  abranger  o  frete,  impostos,  entre  outros  custos.
Informar  marca  do  produto.  As  despesas  com a  entrega  correrão  exclusivamente  por  conta  da
contratada,  sem quaisquer  ônus  para  a  contratante.  Em caso  de  desconformidade,  os  produtos
deverão ser substituídos às custas da fornecedora. A cotação não será adjudicada em preço superior
ao valor de referência. 

- A critério do Setor de Compras, após o encerramento desta cotação, a empresa classificada em
primeiro lugar poderá ser convocada a apresentar proposta de preço e marca do produto adequada a
seu último lance,  ficha  técnica,  catálogo ou qualquer  outro  documento  para  complementar  sua
proposta eletrônica. Será verificada a conformidade da proposta quanto à adequação do objeto e à
compatibilidade  do  preço  em  relação  ao  estipulado  para  a  contratação.  O  não  atendimento  à
convocação ensejará a desclassificação da empresa.


