Folha: 0001
Data: 18/12/2007
Licitação nº: 020 / 2007
Modalidade: Carta Convite

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH
Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA 1269/2007 DE 06 DE AGOSTO DE 2007

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Fornecedor:

Endereço:

Objeto: EQUIPAMENTOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES VISUAIS
Item Código/Descrição do Bem
001

54380

IMPRESSORA BRAILLE / INTERPONTOS
Sintetizador de voz em
Português que verbaliza os comandos dados e os ajustes configurados na impressora.
permite alimentação com folhas avulsas, uma de cada vez, manualmente, possibilitando a
impressão em papeis de formatos especial.
Impressão de gráficos em resolução normal (12,5 pontos por polegada) e em alta resolução
(17 DPI). Combina gráficos e textos num mesmo documento.
Imprime as celas Braille em diferentes tamanhos: com maior ou menor espaçamento entre as
celas, entre as linhas ou entre os pontos, além do Braille padrão.
Compatível com Braille de 6 ou 8 pontos.
Ajuste de impacto para papéis de diferentes espessuras.
Imprime Múltiplos Toques por caracter intensificando o relevo dos pontos para impressão em
materiais mais densos.
Acompanha manual de instruções em Português (em Braille ou em CD-ROOM).
Suporte Técnico permanente por telefone ou por e-mail.
Assistência técnica permanente realizada por técnicos treinados pelo fabricante.

Telefone:

CPF/CGC:

Inscrição Estadual:

Unid. Requisitantes:
Tipo Mat.
Perm.

UF
UND

Quant.

Preço Unitário

Preço Total

Marca/Modelo

Pzo.Ent

1

Especificações Técnicas:
Impressão
Velocidade:60 caracteres por segundo (Interpontos).
40 caracteres por segundo (lado-único).
Caracteres por linha: 40 máximo. (em tamanho de caracter normal)
Largura do Papel: 1,5 a 15 polegadas (3,8 a 38,1 cm).
Comprimento do Papel: de 3 a 14 polegadas (7,6 a 35,6cm).
Papel: Formulário contínuo e folha avulsa.
Espessura do papel: variável
Descrição Física
Largura: 24,63 polegadas (62,6 cm).
Comprimento: 11,5 polegadas (29,2 cm).
Altura: 8,63 polegadas (21,9 cm).
Peso: 51 libras (22,2 Kg)
Estilo: de mesa
Nível de Ruído: 68 DBA. Nível de ruído pode variar de acordo com as condições ambientes.
Interface:
(Porta 1) - Paralela compatível com Centronics.
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(Porta 2) - USB.
(Porta 3) – Ethernet Network.
002

54381

CCTV AMPLIADOR DE IMAGEM COLORIDO MANUAL: Um modulo compacto com Mesa com
movimento XY, onde se coloca qualquer objeto que se queira ler ou escrever; Torre na lateral
com suporte da câmera, para que o paciente possa obter vários tamanhos desejáveis; o qual
para melhor compreensão. Aumento de 5 X a 30 X, com o movimento de subir ou descer da
torre, ficando o ajuste de foco fino manualmente na câmera;
No modulo compacto uma plataforma para colocar uma televisão, a qual poderá ser de 14 pol
até 20 pol, que suporta seu peso e tamanho. Caso a televisão seja de 20 pol o aumento
passara de 5 X a 40 X de aumento;
Sistema de inversão de contraste, preto para branco ou vice-versa. Garantia de 01 ano Versão
colorida.

Perm.

UND

1

003

054389-5

Software JAWS Profissional 6.2 Português - JAWS oferece tecnologia de voz sintetizada em
ambiente Windows para acessar o sistema operacional do computador, aplicativos e a
Internet. Um sintetizador de voz em software utiliza a placa e caixas de som do computador
para vocalizar as informações exibidas no monitor. Possibilita também o envio dessa mesma
informação a linhas braile. O computador fala desde o primeiro momento para guiar o usuário
através de todos os passos da instalação. O JAWS dá acesso a todos os aplicativos do Office
(Explorer, Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Outllok Express, MSN Messenger, etc.)
e mais de cem dos aplicativos de terceiros mais utilizados, abrangendo softwares de
multimídia, degerenciamento de e-mail, financeiros de banco de dados, de ferramentas de
programação, de utilitários e de diversas outras áreas: Lótus Notes, Oracle,Acrobat, Sound
Forge, Dream Weaver, C++, etc. Na Internet, lê listas de links, frames, tabelas, formulários,
arquivos PDF, Java, eFlash. Tem um sistema de ajuda inteligente que informa dicas, teclas de
atalho eopções em função do aplicativo aberto. O sofisticado sistema de teclas de atalho dá
uma navegação rápida e eficiente em qualquer aplicativo o contexto da tela. Osdistintos
cursores (cursor PC, cursor Jaws, cursor invisível) permitem acessar qualquer texto, gráfico
ou outro elemento visual em qualquer parte da telamediante o uso do teclado. Configurações
ajustáveis: Idioma: além do Português do Brasil, permite que você selecione entre 9 outros

Consumo

UND

1
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idiomas oferecidos pelo sintetizador de voz Eloquence, que funciona com a maioria de placas
de som do mercado. Voz: selecione a voz (masculina, feminina, adulta, criança, etc.), o timbre,
avelocidade e o eco do teclado na digitação.
Verbosidade: selecione a quantidade de informação que é informado pelo JAWS em cada
contexto ou elemento da tela (janela, caixa de diálogo, etc.). Dicionário de Pronúncia: edite o
dicionário do sintetizador e voz para alterar a pronúncia de palavras de outros idiomas, siglas,
abreviações, etc. Linguagem de scripts: a linguagem de scripts do JAWS permite estender sua
capacidade para trabalhar com outros aplicativos de terceiros que não sejam totalmente
compatíveis com os scripts vindos de fábrica. Requisitos mínimos: • Sistema operacional
Windows 98 / ME / XP Home e Professional e Média Center. • Processador: suficiente para
rodar o sistema operacional, os aplicativos a serem usados e o JAWS. • RAM: suficiente
memória para o sistema operacional e aplicativos a seremusados. Quanto mais memória,
melhor o desempenho do JAWS. • HD: 200MB livres para arquivos de programa e de
configurações do JAWS. • Monitor: Resolução de 800x600 com cores de 16bits
(recomenda-seresolução de 1024x768 e cores de 32 bits). • Placa de vídeo: a grande maioria de
placas de vídeo no mercado é compatível com o JAWS. O driver de vídeo deve ser o mais atual
fornecido pelo fabricante da placa.• Sintetizador de voz: placa de som compatível com o
sistema operacional docomputador para usar a voz Eloquence do JAWS. Caso usar
umsintetizador de terceiros deverá ter o hardware e/ou software recomendado pelo fabricante.
Autorização de licença: A autorização das licenças é feita mediante um hard-lock (pequeno
dispositivo de hardware) que é conectado na porta paralela ou qualquer das portas USB do
computador. O software JAWS funciona normalmente só enquanto a o hard-lock está
conectado a uma dessas portas. Suporte TécnicoSuporte gratuito via e-mail ou telefone.
Atualizações A versão do programa é a 6.2, porém a Licitante deverá atualizar o software até
aversão 8.0 à medida que novas versões forem sendo lançadas, sem nenhum custo adicional
por isso.
004

054391-7

Papel Braille para produção e impressão Braille 120g Tamanho A4
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Observação:
1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central- CEP:
45.083-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços
1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de
especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 1(um) ano
1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Validade Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

FORNECEDOR
Data: ____/____/_____
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