UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 38/2018

PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no
edital e seus anexos.
1. Identificação do licitante:
 Razão Social: TECASSISTIVA – Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e
Exportação de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda
 CNPJ: 08.804.180/0001-76
 Inscrição Estadual: 145.767.853.113
 Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, nº 345, Vila Clementino, São Paulo/SP, CEP 04042032.
 Tel/Fax: (11) 3266-4311 - E-mail: licitacao@tecassistiva.com.br
 Dados bancários: Banco Itaú S/A (341), Agência.: 0380, C/C.: 61.363-8
2. Condições Gerais da Proposta:
 A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da realização da
sessão pública do pregão.
 O prazo de entrega é de 60 (sessenta) dias, contados da emissão da nota de empenho
no endereço do órgão gerenciador.
Av Fernando Machado, 108E - Centro - Reitoria UFFS - Chapecó - SC
 O objeto contratual terá garantia de 12 (doze) meses.
 Nos preços propostos estão incluídos todos os insumos que compõe, tais como:
transportes, taxas de qualquer natureza, fretes e todas as despesas diretas ou indiretas
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos/materiais,
relacionadas com o objeto da licitação de acordo com detalhes contidos no respectivo
Edital e seus anexos.

3. Formação do Preço
Item

Discriminação

Quant.

Valor

Valor

Unitário

Total

73,44

1.321,92

Kit Reglete e Punção - Prancheta de madeira de
tamanho compatível com uma folha A4, com presilha
em alumínio na parte superior da prancheta para
prender o papel. A prancheta deve ter no mínimo 7
orifícios

nas

laterais

para

encaixe

da

reglete

(preenchidas as primeiras quatro linhas, o encaixe
02

seguinte dará continuidade ao formato do texto). Os
orifícios laterais na prancheta devem ter acabamento
que permita o encaixe perfeito dos pinos inferiores da
reglete. Tamanho mínimo da reglete: 20 cm x 4 cm
(com 4 linhas). Deve acompanhar uma punção tipo
pera em aço com cabo de plástico ou madeira.
Marca/Modelo: Tecassistiva

São Paulo, 11 de Julho de 2018.
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REGLETE DE MESA - TECASSISTIVA



Prancheta em madeira, do tamanho de uma folha A4 (300 mm X 210 mm) e
um fixador de metal, na parte superior para prender o papel;



Reglete com pinos inferiores, quatro linhas, 27 selas, prendedor de papel com
trava de segurança corrediça e base antiderrapante;



Confeccionada em estampagem com alumínio de 1,2 mm de espessura, com
108 cavidades para escrita Braille, corte nas extremidades para introduzir fita;

PUNÇÃO - TECASSISTIVA



Modelo anatômico esférico com bico esférico, que possibilite eficácia na
projeção do ponto Braille;



Cabo anatômico em plástico polipropileno, com 25 mm de diâmetro, e parte
para fixar a ponteira com 25mm;



Ponteira em aço inoxidável (metal cromado), arredondada e fixada ao cabo
por processo de fundição;

